
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: SKYPE, Videokonferanse 
Dato: 09.09.2020 
Tidspunkt: 09.00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 99598620.  
Eller e-post til: steinar.bach@naturporten.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Har fått forfall fra: 

- Odd Bjørnar Bjørkås  - vara Sigbjørn Dunfjeld kalles inn 
 
Agenda: 
Kl. 08:45 - Oppkobling på videokonferanse  
Kl. 09:00 – Saksbehandling 
Kl. 12:00 - Avslutning 
 
Møte gjennomføres som videokonferanse. 
Møtedeltakerne vil motta en kalenderinnkalling. 

- Klikk JA på at du skal delta 
- Klikk på  Bli med i Skype-møte og følg anvisningene på skjermen.
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 17/2020 NP-2020-17 Saksframlegg Godkjenning av 

protokoller Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

 2020/168 

ST 18/2020 NP-2020-18 Saksframlegg Referatsaker til 
møtet i nasjonalparkstyret 09-09-2020 

 2020/168 

ST 19/2020 NP-2020-19 Saksframlegg Rapport 
Administrative vedtak i perioden 20-04-2020 - 
02-09-2020 

 2020/168 

ST 20/2020 NP-2020-20 KLAGESAK Blåfjella - 
Skjækerfjella Nasjonalpark – Gitt avslag – ATV 
/ helikopter til egen hytte Åkran - Kulslivollen - 
Joar Martin Storholmen 

 2020/3336 

ST 21/2020 NP-2020-21 Saksframlegg Blåfjella / 
Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre - 
Implementering av besøksstrategier pr sept 
2020 

 2018/17215 

ST 22/2020 NP-2020-22 Saksframlegg Skjækra LVO - 
Statusrapport fra AU - angående oppfølge 
avvik i byggesaker 

 2020/672 

ST 23/2020 NP-2020-23 Saksframlegg Blåfjella / 
Skjækerfjella - Lierne Nasjonalparker - 
Skjækra Landskapsverneområde  - Revidering 
av forvaltningsplan - Byggesaksretningslinjer 

 2018/1154 
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Styresak

ST 17/2020 NP-2020-17 Saksframlegg Godkjenning av protokoller 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre



 
Arkivsaksnr: 2020/168-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 27.08.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-17 Saksframlegg  
Godkjenning av protokoller  
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
 
Forvalters tilrådning: 

1. Protokoll fra forrige i nasjonalparkstyret møte nr. 03/2020 den 20.04.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1 PROTOKOLL Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne NP-styre nr-03-2020 den 20. april 2020 
Videokonferanse. (Utsendt tidligere) 
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Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: SKYPE, Videokonferanse pga koronaviruset 
Dato: 20.04.2020 
Tidspunkt: 12:00 – 13:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bente Estil Leder LIERNE 

Anne Berit Lein Nestleder STEINKJER 

Borgny Grande Medlem GRONG 

Arnt Einar Bardal Medlem SNÅSA 

Kjell Jøran Jåma Medlem SAMETINGET 

Anna Liisa Jåma Medlem SAMETINGET 

Bjørn Iversen Medlem TFK 

Pål Sverre Fikse Medlem VERDAL 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Eva Anette Wilks MEDL SAMETINGET 

Odd Bjørnar Bjørkås MEDL SAMETINGET 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Sigbjørn Dunfjeld Odd Bjørnar Bjørkås SAMETINGET 

 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Elin Marie Danielsen Eva Anette Wilks SAMETINGET 

 

Merknader 

P.g.a. situasjonen med smittefaren fra Korona-viruset ble møte gjennomført som 

videokonferanse, men også med noen av medlemmene på telefon. Hjemmel for denne 

gjennomføringsmåten er i denne midlertidige forskriften; 

 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av Covid-19 
§ 1.Virkeområde 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1. 
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for andre kommunale organer etter § 5-2. 
§ 2.Unntak fra kravet om vedtak som vilkår for å kunne ha fjernmøte 
Folkevalgte organer kan bestemme å holde møter som fjernmøte. Dette gjelder selv om kommunestyret eller 
fylkestinget ikke har truffet vedtak om at det folkevalgte organet skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte, 
jf. kommuneloven § 11-7 første ledd. 
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§ 3.Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 
Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske 
løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet. 
§ 4.Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 
Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se hverandre. 
§ 5.Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 
Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 
andre og tredje ledd. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Steinar Bach Nasjonalparkforvalter 

 

Fra andre møtte: 

Navn Funksjon 

Runar Myrvang Observatør Trøndelag fylkeskommune 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

____________________       ______________________  _______________________ 

Bente Estil, leder  Anne Berit Lein, nestleder    Kjell Jøran Jåma 

   

 

 

_____________________ ______________________   ______________________ 

Anna Liisa Jåma Sigbjørn Dunfjeld    Bjørn Iversen 

 

 

      

_____________________ _______________________  _______________________ 

Arnt Einar Bardal Borgny Grande   Pål Sverre Fiske  
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 9/2020 NP-2020-09 Saksframlegg Godkjenning av 
protokoller Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

 2020/168 

ST 10/2020 NP-2020-10 Saksframlegg Referatsaker til 
møtet i nasjonalparkstyret 20-04-2020 

 2020/168 

ST 11/2020 NP-2020-11 Saksframlegg Rapport 
Administrative vedtak i perioden 06-03-2020 - 
14-04-20 

 2020/168 

ST 12/2020 NP-2020-12 Saksframlegg UTKAST 
Årsrapport 2019 for Blåfjella-Skjækerfjella-
Lierne Nasjonalparkstyre 

 2020/168 

ST 13/2020 NP-2020-13 Saksframlegg Budsjett 2020 drift 
av styret for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparker 

 2019/13840 

ST 14/2020 NP-2020-14 Saksframlegg 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre - Fordeling av tiltaksmidler 
2020 på prosjekt 

 2019/13748 

ST 15/2020 NP-2019-15 Saksframlegg Handlingsplan 
2020 for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

 2020/168 

ST 16/2020 NP-2020-16 Saksframlegg 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Skjækra 
LVO - SNO - Rapport bygningskontroll 2014-
2019 

 2020/672 
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Styresak 

ST 9/2020 NP-2020-09 Saksframlegg Godkjenning av protokoller Blåfjella/Skjækerfjella-

Lierne nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

 
 

Vedtak 

1. Protokoll fra forrige i nasjonalparkstyret møte nr. 02/2020 den 26.03.2020 godkjennes. 

2. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr. 01/2020 den 03.04.2020 godkjennes 

 
 
 
Forvalters innstilling 

 

1. Protokoll fra forrige i nasjonalparkstyret møte nr. 02/2020 den 26.03.2020 godkjennes. 
2. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr. 01/2020 den 03.04.2020 godkjennes 
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ST 10/2020 NP-2020-10 Saksframlegg Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 20-04-

2020 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

 

Behandling 

Følgende referat ble muntlig orientert om under møtet: 
- Nr. 10 og 12 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering. 

 
Referater 

Ref.nr Beskrivelse Arkivnr. 
01/2020 Miljødirektoratet: Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for 

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne 
2020/168 

02/2020 Miljødirektoratet: Ny vedtekter for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne 
nasjonalparkstyret 

2020/168 

03/2020 Fylkesmannen Trøndelag: Retningslinjer og satser for møtegodtgjørelse 2020/168 
04/2020 Trøndelag Fylkeskommune: Ny observatør til nasjonalparkstyret fra 

Trøndelag fylkeskommune 
2020/168 

05/2020 Statskog SF: Løsningsforslag med kostnadsoverslag breiere gangbru over 
Luru ved Gressåmoen 

2020/4452 

06/2020 Lierne nasjonalparksenter (LNPS) Besøkssenter nasjonalpark: Årsplan for 
2020 

2020/168 

07/2020 Miljødirektoratet: M-1531 SNO Årsrapport 2019 fra naturoppsynet 2020/672 
08/2020 Miljødirektoratet: Rapport om ulovlig oppsatt camp ved Skjækervatnet i 

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
2020/1190 

09/2020 Kulturavdeling Verdal kommune: Ny innfallsport i Målsådalen ved 
Utvidelse av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

2018/17215 

10/2020 KLD: Kgl-res 20-12-2019 Verneforskrift Tjuvdalen Sagvollen Vedlegg 45 2018/8518 
11/2020 Fjellstyresambandet: Tjenesteleveranse fra Fjelloppsynet, NML §47, 

Tiltak i verneområdene i koronatider 27-03-2020 
2019/13748 

12/2020 Miljødirektoratet / Tolletaten: NML § 48 Vedtak om dispensasjon fra 
verneforskrifter i Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark for 
Tolletaten 

 

 
 
 
 
Forvalters innstilling 

 

Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering. 
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ST 11/2020 NP-2020-11 Saksframlegg Rapport Administrative vedtak i perioden 06-03-

2020 - 14-04-20 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

 

Behandling 

Følgende administrative vedtak ble det orientert muntlig om i møtet: 
- 61, 67, 70, 76 

Vedtak 

 
Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
 
 

Administrative vedtak 
 
ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 
61/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Arvaslia naturreservat 
Arvaslia naturreservat - AVSLAG  
Snøscooter til leid hytte Dalbekken - Arvaslihytta  
Kari Ann Sundvik 

2020 / 2442 

62/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Gusli naturreservat (Grong) 
Snøcooter frakt ved Trongen - Jakthytta  
Gusli Skog 

2020 / 3020 

63/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella  
Snøscooter Ny pipe - tak etter branntilsyn Åkran el Skjækermoen - 
Harbakvollen Inge Bjartan 
 
 

2019 / 12017 

64/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter til egen hytte - Åkran-Skjækermoen - Åkersetran - 
Ingeborg Åkran 

2020 / 2960 

65/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter byggeprosjekt Nagelhus hytta Ismenningen - Gjevsjøen 
Byggmester Øien 

2019 / 3370 

66/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Lierne nasjonalpark 
Plukkhogst - snøscooter rundt Rørtjønnstu Løvsjølia Vestre  
Odd Arne Bratland 

2020 / 3008 

67/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Forlengelse Foringsautomater Åteblokker Fjellrev 2020-23  
NEE NINA 

2020 / 3302 

68/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Storfloa NR 
Endring av dispensasjon ADM-2020-32 

2019 / 14238 
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ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 
Snøscooter Hytte Hansmoen - Holmtjønnfjellet  
Bjørg Ekker 

69/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Hente inn Ti på Topp merkepinner Vera - Hitre Seterfjellet  
Vera Hytteservice 

2020 / 1275 

70/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter Leiekjøring Holden- Riksgrensa Per Ander Andersson 
Statskog SF 

2020 / 3760 

71/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter til egen hytte-seter Væren Nordre – seter Bringsvollen 
Torgrim Woll 

2020 / 3794 

72/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøcooter Befaring frivillig skogvern Djupdalen-Hommelberget 
Allskog SA 

2020 / 4175 

73/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter transport av skadet båt Skråmoen - Luruvatnet  
Peter Asle Mona 

2020 / 4179 

74/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter til egen seter hytte  Åkran – Kulslivollen  
Ole Marius Kulsli 

2020 / 4433 

75/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter til egen fjellgård Grønningen - Gaundalen  
Odd Arild Gaundalen 

2020 / 4538 

76/2020 Melding om vedtak (Oppfølging av ADM-2020-45) 
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter frakt av tømmerkasse Ismenningen - Gjevsjøen  
OSS Gjevsjøen - Ebbe Deraas 

2020 / 1794 

 
Saksframlegg og vedtak finnes i Miljøvedtaksregisteret ved å følge denne linken: 
http://www.miljovedtak.no/ . Her kan du også abonnere på vedtak fra de forskjellige 
verneområdene og få varsel på e-post når det legges ut nye vedtak. 
 

 
 
Forvalters innstilling 

 
Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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ST 12/2020 NP-2020-12 Saksframlegg UTKAST Årsrapport 2019 for Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

 
 

Vedtak 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne, Laarte/Skæheren-Lijre nasjonalparkstyre, tar årsrapporten 2019 til 
etterretning. 

 
 
 
Forvalters innstilling 

 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne, Laarte/Skæheren-Lijre nasjonalparkstyre, tar årsrapporten 2019 
til etterretning, med følgende kommentarer: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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ST 13/2020 NP-2020-13 Saksframlegg Budsjett 2020 drift av styret for Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Låarte/Skæhkere-Lijre nasjonalparkstyre 
fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 
1. Nasjonalparkstyret tar tildelte midler fra Miljødirektoratet for driften av styrets arbeid i 2020 til 

etterretning og legger dette til grunn for Handlingsplanen for 2020. 

 

Kap / 

post 

Prosj. Post Beløpet gjelder Tildelt 

budsjett 

1420.21 M1806 Spesielle 

driftsutgifter 

Driftsutgifter til følgende aktiviteter: 

Nasjonalparkstyret (4 møter),  

Arbeidsutvalget (4 møter),  

Rådgivende utvalg (2 møter), 

Tiltak/bestillingsdialog (2 møter),  

Opplæring (2 dager),  

Nasjonalparkkonferanse i mai 2020 (2 dager) 

Studietur til Gjefsjøen 2 dager i juni 

Skal dekke følgende kostnader: 

Møtegodtgjørelse, taptarbeidsfortjeneste, reise 

/ overnattings utgifter, møteutgifter, husleie, 

servering, kopiering, studietur. 

420 000 

1420.21 M1835 Forvaltnings 

– planarbeid  

Revidering av de tre forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra 
landskapsvernområde.  
 
I 2020 skal en ta tak i resultatet av besøk 
strategiarbeidet og bruke det som grunnlag for 
forvaltningsplanene spesielt på dette med 
ferdsel og sårbare områder og arter. Det er et 
mål å fullføre arbeidet med 
båtforvaltningsplaner sammen med alle 
grunneieren. I tillegg bør det lages en ny 
oversikt over bygninger og tekniske 
installasjoner.  
 
Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag for 
å kunne lage bevaringsmål for parkene og 
landskapsvernområdet. Bl.a. ble det startet et 
arbeid med botanisk kartlegging i Lierne Np, 
men det er ikke fullført. I Lierne Np er de 
spesielle geologiske forholdene og 
istidslandskapet som er de viktigste 
vernegrunnlaget, det er da interessant å få 
kartlagt om dette også medfører en spesiell 
flora og fauna. Dette arbeidet er det ønske om 
å fullføre i forbindelse med revideringen.  
 

200 000 
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Kap / 

post 

Prosj. Post Beløpet gjelder Tildelt 

budsjett 
Det er også aktuelt å kartlegge sårbare 
naturområder og sårbare arter som det kan 
være aktuelt å lage bevaringsmål for, dette er 
også et grunnlag som vi manglet i 
besøksstrategiarbeidet i 2019.  
 
I forbindelse med høring av forslaget til 
forvaltningsplaner høsten 2020 så må 
gjennomføres egne separate møter med de 
største brukergruppene (grunneierne, 
fjellstyrene, reinbeitedistriktene, beitelagene, 
natur- og friluftsinteressene ved jeger og fisk, 
turistforeningen og naturvernforbundet og 
naturoppsynet). I tillegg har det også kommet 
innspill fra noen av kommunene i forbindelse 
med deres rullering av areal- og 
samfunnsplaner. Målet er å bli ferdig med 
planene ved utgangen av 2020. 

 

Løses gjennom eget arbeid og tidligere og 

nye tjenestekjøpsavtaler med Fjellstyrene 

(Båtplan) og andre aktuelle fagmiljø i 

forhold til kartlegging / sårbarhetsarbeidet. 

 

1420.21 M1835 Oppfølging 

av tiltakene i 

«Besøks- 

strategiene». 

Utvikling av en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi.  
Starte prosessen med nytt turkart / stikart over 
hele verneområdet. 
Kvalitetsikring av materialet som 
Miljødirektoratet utarbeider, - kart, brosyrer, 
plakater etc. 
Lage plan for oppgradering av innfallsportene 
som grunnlag for søknad i 2021. 
Plan for utplassering av digitale 
informasjonspunkt i alle fem kommunene. 
 
Løses gjennom tidligere og nye 
tjenestekjøpsavtaler med Besøksenter 
nasjonalpark (Lierne najsonalparksenter 
IKS) 
 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1420.21 M2015 «Besøks- 

strategiene». 

Utvikling / fornying av forvalters nettsider for 
det enkelte verneområde og facebooksider. 
 
Løses gjennom tidligere og nye 
tjenestekjøpsavtaler med Besøksenter 
nasjonalpark (Lierne najsonalparksenter 
IKS) 

75 000 

 

SUM 
   

795 000 
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Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i vedtektene for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Låarte/Skæhkere-Lijre 

nasjonalparkstyre fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015 har Nasjonalparkstyret fattet 

følgende vedtak: 

 
1. Nasjonalparkstyret tar tildelte midler fra Miljødirektoratet for driften av styrets arbeid i 2020 til 

etterretning og legger dette til grunn for Handlingsplanen for 2020. 
 

Kap / 

post 

Prosj. Post Beløpet gjelder Tildelt 

budsjett 

1420.21 M1806 Spesielle 

driftsutgifter 

Driftsutgifter til følgende aktiviteter: 

Nasjonalparkstyret (4 møter),  

Arbeidsutvalget (4 møter),  

Rådgivende utvalg (2 møter), 

Tiltak/bestillingsdialog (2 møter),  

Opplæring (2 dager),  

Nasjonalparkkonferanse i mai 2020 (2 dager) 

Studietur til Gjefsjøen 2 dager i juni 

Skal dekke følgende kostnader: 

Møtegodtgjørelse, taptarbeidsfortjeneste, reise / 

overnattings utgifter, møteutgifter, husleie, 

servering, kopiering, studietur. 

420 000 

1420.21 M1835 Forvaltnings 

– planarbeid  
Revidering av de tre forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra 
landskapsvernområde.  
 
I 2020 skal en ta tak i resultatet av besøk 
strategiarbeidet og bruke det som grunnlag 
for forvaltningsplanene spesielt på dette 
med ferdsel og sårbare områder og arter. 
Det er et mål å fullføre arbeidet med 
båtforvaltningsplaner sammen med alle 
grunneieren. I tillegg bør det lages en ny 
oversikt over bygninger og tekniske 
installasjoner.  
 
Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag 
for å kunne lage bevaringsmål for parkene 
og landskapsvernområdet. Bl.a. ble det 
startet et arbeid med botanisk kartlegging i 
Lierne Np, men det er ikke fullført. I Lierne 
Np er de spesielle geologiske forholdene og 
istidslandskapet som er de viktigste 
vernegrunnlaget, det er da interessant å få 
kartlagt om dette også medfører en spesiell 
flora og fauna. Dette arbeidet er det ønske 
om å fullføre i forbindelse med revideringen.  
 
Det er også aktuelt å kartlegge sårbare 
naturområder og sårbare arter som det kan 

200 000 
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Kap / 

post 

Prosj. Post Beløpet gjelder Tildelt 

budsjett 

være aktuelt å lage bevaringsmål for, dette 
er også et grunnlag som vi manglet i 
besøksstrategiarbeidet i 2019.  
 
I forbindelse med høring av forslaget til 
forvaltningsplaner høsten 2020 så må 
gjennomføres egne separate møter med de 
største brukergruppene (grunneierne, 
fjellstyrene, reinbeitedistriktene, beitelagene, 
natur- og friluftsinteressene ved jeger og 
fisk, turistforeningen og naturvernforbundet 
og naturoppsynet). I tillegg har det også 
kommet innspill fra noen av kommunene i 
forbindelse med deres rullering av areal- og 
samfunnsplaner. Målet er å bli ferdig med 
planene ved utgangen av 2020. 
 

Løses gjennom eget arbeid og tidligere og nye 

tjenestekjøpsavtaler med Fjellstyrene 

(Båtplan) og andre aktuelle fagmiljø i forhold 

til kartlegging / sårbarhetsarbeidet. 

 

1420.21 M1835 Oppfølging 

av tiltakene i 

«Besøks- 

strategiene». 

Utvikling av en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi.  
Starte prosessen med nytt turkart / stikart 
over hele verneområdet. 
Kvalitetsikring av materialet som 
Miljødirektoratet utarbeider, - kart, brosyrer, 
plakater etc. 
Lage plan for oppgradering av 
innfallsportene som grunnlag for søknad i 
2021. 
Plan for utplassering av digitale 
informasjonspunkt i alle fem kommunene. 
 
Løses gjennom tidligere og nye 
tjenestekjøpsavtaler med Besøksenter 
nasjonalpark (Lierne najsonalparksenter 
IKS) 
 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1420.21 M2015 «Besøks- 

strategiene». 
Utvikling / fornying av forvalters nettsider for 
det enkelte verneområde og facebooksider. 
Løses gjennom tidligere og nye 
tjenestekjøpsavtaler med Besøksenter 
nasjonalpark (Lierne najsonalparksenter 
IKS) 

75 000 

 

SUM 
   

795 000 
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ST 14/2020 NP-2020-14 Saksframlegg Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 

Fordeling av tiltaksmidler 2020 på prosjekt 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

 

Behandlingen 

Styreleder tok opp utfordringene knyttet til drift og vedlikehold av innfallsportene, spesielt at 
de nasjonale myndighetene ikke har noe økonomiske midler å bidra med til innfallsportene til 
nasjonale verneområder. 
 
Styreleder forslo derfor et nytt punkt 1: 

- Nasjonalparkstyret finner det beklagelig at det ikke kan gis tilskudd til drift av 
innfallsporter. Nasjonalparkstyret ber admirasjon om å arbeide for å finne 
løsninger/ordninger for dette. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret drøftet også den spesielle situasjonen som er i landet nå under korona-krisen og foreslo 
et nytt punkt 3: 

- Med utgangspunkt koronasituasjonen bes administrasjonen å følge opp mote direktorat 
og departement ifht ekstramidler/tiltakspakker som kan komme for å få gjennomført 
også andre tilretteleggingstiltak. Dette særlig med tanke på at mange vil feriere i Norge 
denne sommeren. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften, §5, for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne / Lijre 
nasjonalparker og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004, og i vedtektene, §8.2 for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Låarte/Skæhkere-Lijre 
nasjonalparkstyre fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015, har nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Nasjonalparkstyret finner det beklagelig at det ikke kan gis tilskudd til drift av innfallsporter. 
Nasjonalparkstyret ber admirasjon om å arbeide for å finne løsninger/ordninger for dette. 
 

2. Nasjonalparkstyret tar tildelte midler fra Miljødirektoratet til tiltak i verneområdene i 2020 til 
etterretning og vedtar følgende fordeling av midlene: 

 

Pri. Prosjekt Innvilget 
beløp 

FORDELT 
BELØP 

Økonomiansvar 
Merknad 

2) 

Skjækra LVO: Oppfølging av Tiltaksplan 2017-2020: 
Værforholdene de senere årene har ført til mer flom- 
bekker enn før. Dette krever annen grad av forebygging 
enn tidligere. I 2020 forebygges 2 flombekker med 
oppbygde klopper slik at stiene kan bevares. 

  15 000 
NP- forvalter 
Hjemmel:  
§3 1.3 c). 

3) 

Lierne nasjonalpark: Innfallsport-Raudbergstien-
Nasjonalparkbauta. Slitasjeforebygging på sti opp til 
Nasjonalparkbauta. Denne stien er prioritert i besøk- 
strategiene som et viktig og økende besøkt turmål. Her 
må det utredes og legges om en del av stien, for å 

 94 000 
NP- forvalter 
Hjemmel:  
§3 1.3 e) & f). 
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Pri. Prosjekt Innvilget 
beløp 

FORDELT 
BELØP 

Økonomiansvar 
Merknad 

unngå bløte områder og sårbar myr. Det er derfor 
nødvendig med både nyrydding av trase, merking av sti 
og slitasje- forebygging med drenering og grusing. 

4) 

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark: Innfallsport 
Roktdalen-Skjækerstien-nasjonalpark. Stien brukes 
både av jegere, fiskere, bærplukkere, turgåere, sau-
gjetere og andre. Stien er delvis noe merket med staur. 
Tiltak 2020: ‐ rydding av trase, klopplegging, stein- 
legging. Material og arbeidskostnad.  
Fellesprosjekt med Skjækra sambeitelag. 
Kostnad 2020 prosjekt, kr. 115.000.‐. 
Totalprosjekt 2019‐2020, kr. 270.000. 

 101 000 
NP- forvalter 
Hjemmel:  
§3 1.3 f) & g). 

8) 

Lierne nasjonalpark: 
Innfallsport fra Løvsjølia til de vestre delene av 
nasjonalparken. Forsterking av sti fra Løvsjølia.  
Utbygging av hyttefeltene i Løvsjølia har ført til økt 
ferdsel fra Løvsjølia inn i Lierne nasjonalpark. 
Framskriving av utviklingen viser at ferdselen fra 
Løvsjølia vil være den største inn i Lierne nasjonalpark 
utenom perioden med høstjakt. For å unngå at dagens 
sti inn i parken blir ødelagt må det forebyggende 
arbeidet starte nå. Dette området er et stort skogkledd 
myrområde og er et viktig område som "matfat" for 
mange arter som holder til i Lierne nasjonalpark. For at 
ikke ferdselen skal spre seg "utover" hele området så er 
det viktig at vi ruster opp stien innover slik at vi 
kanaliserer ferdselen der den "alltid" har gått og som 
artene har tilpasset seg. Det er bygget en bru av 
grunneierne.  
Nasjonalparkforvaltningen må følge opp og bidra. 
Tiltak 2020: ‐ Bru over Kjerdelselva på grensen mellom 
Lierne nasjonalpark og Merkesfloen naturreservat. 
Grunneier utfører arbeidet mens nasjonalpark- 
forvaltningen dekker kostnadene. 

 40 000 
NP- forvalter 
Hjemmel:  
§3 1.3 e) & f). 

 Pott til fordeling på alle prosjektene. 
250.000  NP-

forvaltningen 

 Totalt 250.000 250.000  

 
3. Nasjonalparkstyret finner det beklagelig at det ikke kan gis tilskudd til drift av innfallsporter. 

Nasjonalparkstyret ber admirasjon om å arbeide for å finne løsninger/ordninger for dette. 
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Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i verneforskriften, §5, for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne / 
Lijre nasjonalparker og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, og i vedtektene, §8.2 for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / 
Låarte/Skæhkere-Lijre nasjonalparkstyre fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015, har 
nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 

 Nasjonalparkstyret tar tildelte midler fra Miljødirektoratet til tiltak i verneområdene i 
2020 til etterretning og vedtar følgende fordeling av midlene: 

 

Pri

. 

Prosjekt 
Innvilg

et beløp 

FORDE

LT 

BELØP 

Økonomiansv

ar Merknad 

2) 

Skjækra LVO: Oppfølging av Tiltaksplan 2017-

2020: Værforholdene de senere årene har ført til 

mer flom- bekker enn før. Dette krever annen grad 

av forebygging enn tidligere. I 2020 forebygges 2 

flombekker med oppbygde klopper slik at stiene 

kan bevares. 

  15 000 

NP- forvalter 

Hjemmel:  

§3 1.3 c). 

3) 

Lierne nasjonalpark: Innfallsport-Raudbergstien-

Nasjonalparkbauta. Slitasjeforebygging på sti opp 

til Nasjonalparkbauta. Denne stien er prioritert i 

besøk- strategiene som et viktig og økende besøkt 

turmål. Her må det utredes og legges om en del av 

stien, for å unngå bløte områder og sårbar myr. Det 

er derfor nødvendig med både nyrydding av trase, 

merking av sti og slitasje- forebygging med 

drenering og grusing. 

 94 000 

NP- forvalter 

Hjemmel:  

§3 1.3 e) & f). 

4) 

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark: Innfallsport 

Roktdalen-Skjækerstien-nasjonalpark. Stien brukes 

både av jegere, fiskere, bærplukkere, turgåere, sau-

gjetere og andre. Stien er delvis noe merket med 

staur. 

Tiltak 2020: ‐ rydding av trase, klopplegging, stein- 

legging. Material og arbeidskostnad.  

Fellesprosjekt med Skjækra sambeitelag. 

Kostnad 2020 prosjekt, kr. 115.000.‐. 

Totalprosjekt 2019‐2020, kr. 270.000. 

 101 000 

NP- forvalter 

Hjemmel:  

§3 1.3 f) & g). 

8) 

Lierne nasjonalpark: 

Innfallsport fra Løvsjølia til de vestre delene av 

nasjonalparken. Forsterking av sti fra Løvsjølia.  

Utbygging av hyttefeltene i Løvsjølia har ført til økt 

ferdsel fra Løvsjølia inn i Lierne nasjonalpark. 

Framskriving av utviklingen viser at ferdselen fra 

Løvsjølia vil være den største inn i Lierne 

nasjonalpark utenom perioden med høstjakt. For å 

unngå at dagens sti inn i parken blir ødelagt må det 

forebyggende arbeidet starte nå. Dette området er et 

stort skogkledd myrområde og er et viktig område 

 40 000 

NP- forvalter 

Hjemmel:  

§3 1.3 e) & f). 
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Pri

. 

Prosjekt 
Innvilg

et beløp 

FORDE

LT 

BELØP 

Økonomiansv

ar Merknad 

som "matfat" for mange arter som holder til i Lierne 

nasjonalpark. For at ikke ferdselen skal spre seg 

"utover" hele området så er det viktig at vi ruster 

opp stien innover slik at vi kanaliserer ferdselen der 

den "alltid" har gått og som artene har tilpasset seg. 

Det er bygget en bru av grunneierne.  

Nasjonalparkforvaltningen må følge opp og bidra. 

Tiltak 2020: ‐ Bru over Kjerdelselva på grensen 

mellom Lierne nasjonalpark og Merkesfloen 

naturreservat. Grunneier utfører arbeidet mens 

nasjonalpark- forvaltningen dekker kostnadene. 

 Pott til fordeling på alle prosjektene. 
250.000  NP-

forvaltningen 

 Totalt 250.000 250.000  
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ST 15/2020 NP-2019-15 Saksframlegg Handlingsplan 2020 for Blåfjella-Skjækerfjella-

Lierne nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

Behandling 

Bjørn Iversen påpekte at styret ikke tar handlingsplanen til etterretning, men vedtar Handlingsplanen 
for 2020.  
 
Styret sluttet seg til dette. 
 
Styret drøftet også her den spesielle situasjonen en var kommet opp i på grunn av koronasituasjonen og 
ønsket Handlingsplanen for 2020 oppdatert i h.h.t dagens situasjonen og det ble fremmet følgende 
tillegg og endringer i handlingsplanen: 

- Opplæring ønskes gjennomført så snart som mulig. Det ser ut som koronasituasjonen blir å vare 
utover våren, og opplæringen må derfor kjøres over digitale plattformer.  
Aktuelle tidspunkt er 8 - 9. juni 2020. 

- Arbeidet med revidering av Forvaltningsplanene ønskes tatt inn i opplæringen. 
- Planlagt studietur 8 - 9. juni 2020 med Lierne nasjonalparksenter IKS utsettes til våren 2021. 

 
Tilleggene og endringene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene, § 8.2, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Låarte/Skæhkere-Lijre 
nasjonalparkstyre fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015 har Nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak: 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne, Låarte/Skæhkeren-Lijre nasjonalparkstyre vedtar “Handlingsplan 2020” 
med følgende kommentarer / endringer: 
 

- Opplæring ønskes gjennomført så snart som mulig. Det ser ut som koronasituasjonen blir å vare 
utover våren, og opplæringen må derfor kjøres over digitale plattformer.  
Aktuelle tidspunkt er 8 - 9. juni 2020. 

- Arbeidet med revidering av Forvaltningsplanene ønskes tatt inn i opplæringen. 
- Planlagt studietur 8 - 9. juni 2020 med Lierne nasjonalparksenter IKS utsettes til våren 2021. 

 
 
Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i vedtektene, § 8.2, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Låarte/Skæhkere-Lijre 

nasjonalparkstyre fastsatt av Miljødirektoratet den 12. august 2015 har Nasjonalparkstyret fattet 

følgende vedtak: 

 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne, Låarte/Skæhkeren-Lijre nasjonalparkstyre tar “Handlingsplan 
2020” til etterretning, med følgende kommentarer / endringer: 
……………………………………………………………………………………………….. 

21



ST 16/2020 NP-2020-16 Saksframlegg Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Skjækra LVO 

- SNO - Rapport bygningskontroll 2014-2019 

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 20.04.2020  

Behandling 

Nasjonalparkforvalter redegjorde for styrets ansvar i slike saker og hvilke virkemidler styret har for å 
reagere på brudd på verneforskrift og brudd på dispensasjonsvedtak gjort av styret. 
Nasjonalparkforvalter skisserte en framgangsmåte for hvordan styret kan gjennomføre den prosessen 
som slike saker krever ved at man holder framdrift i prosessen, men samtidig ivaretar styrets ansvar.  
 
Anne Berit Lein foreslo et tillegg i punkt 2 for å tydeliggjøre enda bedre hvordan man ønsket å jobbe i 
den innledende gjennomgangen av de enkelte sakene. 

- AU gjennomgår de enkelte sakene, herunder også en dialog med bygningsmyndighetene i de 
enkelte kommuner, og vurdere hvilken sanksjonsform en ønsker å ta i bruk. 

Tillegget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene, § 8.5, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fastsatt av 
Miljødirektoratet 01. Januar 2020 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret tar rapportene fra SNO til etterretning og vil følge dem opp på følgende måte: 

1. Nasjonalparkstyret delegere til Arbeidsutvalget (AU) å gjennomføre prosessen etter 
Naturmangfoldloven og Forvaltningsloven før det kan fattes vedtak. 

2. AU gjennomgår de enkelte sakene, herunder også en dialog med bygningsmyndighetene i de 
enkelte kommuner, og vurdere hvilken sanksjonsform en ønsker å ta i bruk. 

3. Det skal utformes en forvarsel med de kravene som Fvl § 16 foreskriver. 
4. Vedkommende skal få sjanse til å uttale seg etter Fvl. Kap V. 
5. I enkelte saker kan det være aktuell med en befaring på stedet sammen med vedkommende og 

representanter fra SNO som har framskaffet grunnlaget for saken. 
6. AU innstiller til nasjonalparkstyret en sak som skal vedtas som et enkeltvedtak med klagerett.  

 
 
Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i vedtektene, § 8.5, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fastsatt av 
Miljødirektoratet 01. Januar 2020 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret tar rapportene fra SNO til etterretning og vil følge dem opp på følgende måte: 

1. Nasjonalparkstyret delegere til Arbeidsutvalget (AU) å gjennomføre prosessen etter 
Naturmangfoldloven og Forvaltningsloven før det kan fattes vedtak. 

2. AU gjennomgår de enkelte sakene og vurderer hvilken sanksjonsform en ønsker å ta i bruk. 
3. Det skal utformes en forvarsel med de kravene som Fvl § 16 foreskriver. 
4. Vedkommende skal få sjanse til å uttale seg etter Fvl. Kap V. 
5. I enkelte saker kan det være aktuell med en befaring på stedet sammen med vedkommende og 

representanter fra SNO som har framskaffet grunnlaget for saken. 
6. AU innstiller til nasjonalparkstyret en sak som skal vedtas som et enkeltvedtak med klagerett.  
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Arkivsaksnr: 2020/168-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 28.08.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 18/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-18 Saksframlegg  
Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 09-09-2020 
 
 
Forvalters tilrådning: 
 
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering. 
 
 
 
 
 
Referater 

Ref.nr Beskrivelse Arkivnr. 
13/2020 Miljødirektoratet: - Endring i medlem og varamedlem fra Steinkjer 

kommune i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17-04-2020 
2020/4444 

14/2020 Melding fra reindrifta: - Droneflyving i nasjonalparken på Li-fjellet.  
15/2020 Lierne nasjonalparksenter: - Protokoll fra Representantskapsmøte 

20.04.2020 
2020/4444 

16/2020 KLD: - Retningslinjer for redningstjenestens bruk av verneområder 
15.05.2020 

2020/4444 

17/2020 Miljødirektoratet: - Annerledes sommer 2020 - behov for styrket 
naturoppsyn i verneområder 14-05-2020 

2020/4444 

18/2020 Jordskifteretten: - Felles tiltak Bru over Skjækra Harbakvoll seterlag 
Værdalsbruket AS 27-05-2020 

2020/4444 

19/2020 Miljødirektoratet: - Annerledes sommer 2020 - Turforslag 28-05-2020 2020/4444 
20/2020 KLD: - Høring: - endring i reglene snøscooter til hytte - oppheving av 2,5 

km-grensen 30.04.2020 
2020/5633 
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21/2020 Verdal Idrettsråd: - Oppfølging av vedtak om å ta ned Ti på Topp merking 
på Hitre Seterfjellet 19.04.2020 

2019/6851 

22/2020 Statskog: - Løsningsforslag med kostnadsoverslag breiere gangbru over 
Luru ved Gressåmoen 

2020/4452 

23/2020 Steinkjer kommuneskoger takker ja til plass i Rådgivende utvalg 26-08-
2020 

2020/9576 
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Arkivsaksnr: 2020/168-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 27.08.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-19 Saksframlegg  
Rapport Administrative vedtak i perioden 20-04-2020 - 02-09-2020 
 
 
Forvalters tilrådning: 
 
Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrative vedtak 
 
ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 
77/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Arvaslia naturreservat 
Snøscooter reparasjon av båt Sundvika - Langvatnet Robert Gåsbakk 

2020 / 5038 

78/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella  
AVSLAG på disp Helikopter til privat hytte Verdal - Høgsetetjern Harald 
Setsaas 

2020 / 2157 

79/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella  
AVSLAG - snøscooter forlengelse av kjøretillatelse til Holden - Statskog 
SF 

2018 / 13972 

80/2020 Melding om vedtak  2020 / 5969 

30



ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Snøscooter transport - leiekjøring til medieoppdrag om reindriftsnæringen 
TA 

81/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Dronefilming i forbindelse med medieoppdrag om reindriftsnæringen TA 

2020 / 5969 

82/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
AVSLAG – Bruk av ATV og Helikopter til egen hytte Åkran - Kulslivollen 
Joar Martin Storholmen 

2020 / 3336 

83/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Organisert ferdsel fuglehundprøve Snåsaprøven 2020 Namdal 
Fuglehundklubb 

2020 / 5552 

84/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Storfloa NR  
Barmarkskjøring transport til sauegjeting fra Bynavoll og/eller Mælaslette 
til Harbakvoll Seterlag 

2020 / 7108  

85/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikopter Lavflyving i forbindelse med geofysisk kartlegging NGU 

2020 / 7244  

86/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikoptertransport av byggematerialer etter brann Kulslivollen Per Ivar 
Berg 

2020 / 7242 

87/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 
Lavflyging helikopter Kartlegging Jaktfalk Kongeørn Torgeir Nygård 
NINA 

2020 / 7296 

88/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Betinget landingstillatelse Helikopter Transport skadefellingslag Verdal 
kommune 

2020 / 7661 

89/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikoptertransport og barmarkskjøring i forbindelse med bygging av bru 
over Skjækerelva Harbakkvoll seterlag 

2020 / 8010 

90/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikoptertransport av byggematerialer til Storbekkdalhytte Værdalsbruket 
AS 

2019 / 9758 

91/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Geologiske prøver Brattbakken i Verdal NGU 

2020 / 7975 

92/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Uttak av fjellrevkvalper og bruk av helikopter Avlsstasjon NINA 

2020 / 9035 

93/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikopter til sauesanking fra Vera Harbakvoll Glupen Bjarnetjern 
Skjækerfjella beitelag 

2019 / 14010 

94/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Barmarkskjøring ATV uttransportering elg Førlandet Ole Håkon Kolstad 

2020 / 6851 

95/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

2020 / 8086 
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ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 
Barmarkskjøring-lett beltegående kjøretøy til jaktbasen Dyrhaugstua 
Værdalsbruket AS 

96/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Barmarkskjøring-lett beltegående kjøretøy til jaktbasen Ørtugtjern 
Værdalsbruket AS 

2020 / 8090 

97/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helikopter transport proviant bagasje jakthytte Bjarnetjern og Lakavassbu 
Værdalsbruket AS 

2020 / 8091 

98/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 
Helkiopter transport proviant bagasje til jakthytte Almdalshytta Fjellstyrene 
i Lierne 

2020 / 8093 

99/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Arvaslia naturreservat 
Helkiopter transport av proviant bagasje til jakthytte Arvaslihytta 
Fjellstyrene i Lierne 

2020 / 8096 

100/2020 Melding om vedtak  
Dispensasjon Lierne nasjonalpark 
Helikopter proviant bagasje til Langlihytta Fjellstyrene i Lierne 

2020 / 8098 

 
Saksframlegg og vedtak finnes i Miljøvedtaksregisteret ved å følge denne linken: 
http://www.miljovedtak.no/ . Her kan du også abonnere på vedtak fra de forskjellige 
verneområdene og få varsel på e-post når det legges ut nye vedtak. 
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Arkivsaksnr: 2020/3336-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 31.08.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-20 Saksframlegg  
Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark  
KLAGE PÅ SAK – ADM-2020-82 – Gitt avslag – ATV / helikopter til egen hytte Åkran – Kulslivollen 
Joar Martin Storholmen 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 

Klagen fra Joar Martin Storholmen tas delvis til følge; 
 

Nasjonalparkstyret fatter følgende nytt vedtak: 
 

 Joar Martin Storholmen gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens § 6.3.b) for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til å benytte helikopter til frakt av utstyr og for å 
gjennomføre offentlig pålagt utbedringer av ildsted på hytte/seter etter tilsyn fra Innherred 
Brann og redning.  

 Dispensasjonen gjelder ikke for barmarkskjøring med ATV, som også var omsøkt. 
 Dispensasjonen gjelder for en (1) tur inn med nødvendig utstyr for å gjennomføre arbeidet, 

og en (1) tur ut med utstyr og avfall fra rivning av det gamle ildstedet. 
 Dispensasjonen gjelder fram til 1. november 2020. 

 
Vilkår for vedtaket 

 Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon. 
 Lokal politi og aktuelt reinbeitedistrikt varsles før flygingen gjennomføres. 
 Det skal føres flyverapport. 
 Piloten skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for flyvingen.  
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 Utfylt flyverapport og kart over flyrute skal medbringes under flyvingen sammen med denne 
dispensasjonen. 

 Flyverapporten skal returneres til  
Blåfjella/Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyret  
v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. november 2020  
 

Begrunnelse: 
Det er kommet fram nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å gi dispensasjon etter de 
spesifikke dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften § 6.3.b): 

Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift 
av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis 
godkjennes. 

 
Det er viktig å påpeke at denne dispensasjonen ikke er begrunnet i eventuell funksjonshemming eller 
drift av seterhus som landbruksanlegg, men for å gjennomføre offentlig pålagt utbedringer av 
hytte/seter som ikke kan gjennomføres på vinterstid med snøscootertransport (jfr. Fvpl 5.2.d). 
 
Avslaget på barmarkskjøring opprettholdes da det ikke er hjemlet i verneforskriftene og for 
vurderingen i forhold NML §48 vises til avslaget i ADM-sak  
 
Dette vil ha en begrenset presedens virkning da det knyttes nødvendig transportbehov for å ivareta 
verdier som var der på vernetidspunktet og å følge opp offentlige pålagte tilsynspålegg. Det 
legitimerer ikke privat persontransport og ikke transportbehov pga redusert helse og alder. Det 
avviser også bruken av barmarkskjøring, som er den største trusselen mot verneverdiene. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og gjelder bare for den delen av traséen som 
befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser.  

 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.  
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må også 

innhentes før tiltaket iverksettes. 
 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket.  
 
Eventuell klage skal stiles til: 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. 
 
Eventuell klage skal sendes til: 
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 
 
Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
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Saksopplysninger 
 

Joar Martin Storholmen klager på følgende vedtak i ADM-sak 2020/82: 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i 
møtet den 11.04.2016, har nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak: 
 

 Joar Martin Storholmen gis ikke dispensasjon fra verneforskriften til Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark eller Naturmangfoldloven § 48, for å benytte barmarkskjøring med ATV / 
Helikopter i forbindelse med persontransport til Kulslivollen.  

 
 
Begrunnelse 
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten ikke kan gi 
dispensasjon i med hjemmel i verneforskriften til Blåfjella/Skjækerfjella-nasjonalpark.  
 
Da verneforskriften ikke åpner for dette er tiltaket vurdert etter naturmangfoldloven § 48. Bruk av 
ATV / helikopter vil være i strid med vernevedtakets formål om å ta vare på verneområdets 
verneverdier og naturkvaliteter. Vilkåret i § 48 er dermed ikke oppfylt og det er ikke grunnlag for å gi 
dispensasjon. 
 
Viser også til Miljødirektoratet klagebehandling av tilsvarende saker (13/3228, 30.06.2014 og 
13/3612, 04.11.2014), der de viser til at det er ingen som har krav på dispensasjon selv om vilkårene 
er oppfylt, og alder og dårligere helse kan uansett ikke sies å være innenfor det § 48 har ment å 
omfatte. Det er lagt vekt på at det ikke er åpnet for å dispensasjon av persontransport med 
barmarkskjøretøy og helikopter i verneforskriften og at dette kan gi uheldige presedensvirkninger og 
uthule praksisen. 
 
Det er i juridisk teori antatt at det kan være grunnlag for dispensasjon for funksjonshemmede med 
en nær tilknytning til et område, men svekket helse som følge av alderdom regnes ikke som 
funksjonshemming i slike saker. Dersom det ble åpnet for at folk i høy alder med sviktende helse skal 
kunne få dispensasjon, ville formålet med vernet blitt uthulet og man ville fått mange søknader om 
motorferdsel. 
 
Klagen fra Joar Martin Storholmen, datert 22.06.2020. 
 
Joar Martin Storholmen har i brev, datert 22.06.2020, klaget på vedtaket i ADM-sak 82/2020: 

- Avslaget på bruk av ATV / Helikopter til egen hytte er feil, fordi dette er en seter knyttet til 
gårdsbruket. Verneforskriften åpner for barmarkskjøring til seter for nødvendig transport 
som ikke utføres på snø. 

- Seteren trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold både sommer og vinter. 
- Forholdet til forsikringsselskapet krever tilsyn og nødvendig vedlikehold for å unngå skader. 
- Tilsyn fra Innherred brann og redning om skifte pipe, rør og ovn. Deler av transporten har 

skjedd på vinteren med snøscooter, men arbeids og nødvendig utstyr for å gjøre arbeid er 
nødvendig å gjennomføre i sommerhalvåret. 

- Viser til egen funksjonshemming. 
- I tillegg vises det at det gis dispensasjon til andre formål, felt storvilt, landbruksdrift i 

Skjækerdalen, transport i forbindelse med småviltjakta på Værdalsbruket AS. 
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Søknaden fra Joar Martin Storholmen, datert 27.11.2015. 
 
Når det gjelder behandlingen av selve søknaden fra Joar Martin Storholmen og de vurderingene som 
ble gjort, vises til ADM-sak 2020/82 som er vedlagt. 
 
I denne saken vil det kun bli behandlet vurderinger i forhold til de konkrete klagepunktet fra Joar 
Martin Storholmen og naturfaglige vurdering i forhold til NML’s prinsipper i §§8-12, verneforskriften 
og forvaltningsplan. 
 
Forhold i forvaltningsloven som legges til grunn: 

 
§ 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt): 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes. 

§ 33.(saksforberedelsen i klagesak): 
Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. 
 

§ 35.(omgjøring av vedtak uten klage). 
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom: 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket 
heller ikke er offentlig 

c) vedtaket må anses ugyldig. 
Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen 
eller av annet overordnet organ. 

 
Forhold i verneforskriften som legges til grunn: 
 

6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter. 
 
§ 6.3.b): 
Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift 
av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis 
godkjennes. 
 
I verneforskriften er det ingen spesifiserte dispensasjonsbestemmelser som hjemler 
barmarkskjøring til dette formålet. 
 

Forhold til NML § 48 (§ 4 generelle dispensasjonsbestemmelsen) 
 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
[…] 
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for 
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen 
kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 
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Forhold i Forvaltningsplanen som legges til grunn: 
 

3.1. Definisjoner i Landbruket 
 
Landbruksnæring 
Landbruksnæring defineres ut fra samme forståelse som i plan- og bygningsloven og 
gjeldende rundskriv, det vil si jordbruk og skogbruk. Andre utmarksnæringer enn de 
som knyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk faller dermed utenfor. 
 
Landbruksanlegg 
Med landbruksanlegg menes bygninger i tilknytning til seter, gjerder og sanketrøer, 
tilsynsbuer/gjeterhytter, bruer og saltsteinplasser etc. 
 
Bruk av barmarkskjøretøy til seter i aktiv landbruksdrift 
Med aktiv landbruksdrift menes i denne sammenhengen fullseterbruk der kyr beiter i 
tilknytning til setra, kyrne melkes, og melka foredles på setra eller fraktes ut for 
foredling. 
 
5.1.4. Barmarkskjøring og luftfrakt 
Utviklingen av barmarkskjøringa er ansett som en av de største truslene for verneområdet, og 
problemene barmarkskjøringa har med seg skal tas på alvor. Nasjonalparkrådet har en klar 
holdning til at barmarkskjøringen skal reduseres innenfor Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-
Skæhkere nasjonalpark. Barmarkskjøring innen reindrift og til landbruksformål krever 
tillatelse. 
 
Under verneplanprosessen var det fire tenkte tilfeller der det ble diskutert unntak fra 
lavtflygingsforbudet og bruk av helikopter/småfly i nasjonalparken. Dette var i forbindelse 
med reindrift, frakt til de bebodde fjellgårdene på Snåsa, transport av større mengder 
materialer (som unntakstilfelle i en byggesak) og ved intensiv utleievirksomhet tilsvarende 
Værdalsbrukets virksomhet. 
 
5.2. Retningslinjer og oppfølging av motorferdsel 
d) Det kan gis tillatelse til lavtflyging og bruk av helikopter i forbindelse med beitedyrleiting, 
ved innfrakting av større mengder materialer/utstyr under tillatt byggeperiode, […]. 
 

 
Klagebehandling 
 

Klage på ADM-sak 82/2020, avslag på helikopter og barmarkskjøring til hytta/seter. 
Klager begrunner klagen i mer tydelige opplysninger om formålet enn det som var med i den 
opprinnelige søknaden. 
 
Styrets vurderinger: 
Søknaden ble behandlet, av forvalter, ut fra de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i 
verneforskriften. Det ble lagt til grunn at søknaden i hovedsak handlet om persontransport til 
egen hytte/seter pga funksjonshemming. Her er det ingen bestemmelser som hjemler hverken 
helikopter eller barmarkskjøring til dette formålet. Dette førte derfor til avslag. 
 
En av punktene i klagen er at dette er en seter knyttet til et gårdsbruk. Her vises til definisjonen 
som er gjengitt ovenfor at det er ikke nok at det heter seter, det må også være knyttet til en aktiv 
landbruksvirksomhet. Etter opplysninger fra Verdal kommune driver ikke søker noen aktiv 
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landbruksvirksomhet og søker heller ikke om produksjonstilskudd. Seteren må derfor betraktes 
en vanlig privat hytte. 
 
Alle hytteeiere må i forhold til egen interesse og forsikringsselskap drive tilsyn og vedlikehold 
både sommer og vinter, dette gjelder også søker. Har du en funksjonshemming så åpner 
verneforskriften for bruk av snøscooter, men det åpnes ikke for helikoptertransport eller 
barmarkskjøring på det grunnlaget. Dette er redegjort for i avslaget i ADM-sak-82/2020. 
 
Klagen er tydelig på at formålet er å følge opp og gjennomføre vedlikehold etter offentlig tilsyn 
av ildstedet. Søker har fraktet inn det som kan fraktes inn på vinterstid med snøscooter, men 
gjennomføringen av arbeidet er nødvendig å gjennomføre i sommerhalvåret. Både verneforskrift 
og forvaltningsplan åpner, unntaksvis, for å bruke lufttransport i forbindelse med byggeprosjekt.  
 
Styret mener at å skifte ut ildsted, rør og pipe, pålagt etter offentlig tilsyn, hjemles i 
verneforskriften § 6.3.b). På denne bakgrunnen ser styret at det er grunnlag for å i imøtekomme 
klaget på punktet om nødvendig lufttransport, men ikke barmarktransport. 
 

Klagen fra klager Joar Martin Storholmen tas delvis til følge, og styret fatter nytt vedtak i sakn 
ADM-82/2020. 
 
 
Vedlegg:  

1. Klage på vedtak i sak ADM-2020-82 Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark  
Bruk av Helikopter og ATV til egen hytte Åkran - Kulslivollen, datert 22.06.2020. 

2. ADM-2020-82 Melding om vedtak Avslag på Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark 
Bruk av Helikopter og ATV til egen hytte Åkran - Kulslivollen, datert 03.06.2020. 

3. Søknad med vedlegg fra Joar Martin Storholmen Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella 
Nasjonalpark Bruk av Helikopter og ATV til egen hytte Åkran – Kulslivollen, datert 04.03.2020. 
Vedlegg til søknaden; - søknad Verdal kommune, legeerklæring.  
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Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 

Landskapsvernområde Skjækra  

Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

 

Besøksadresse 

Heggvollveien 6 

7882 Nord 

Postadresse 

Nasjonalparkforvaltningen 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

 

Kontakt 

Sentralbord: +47 74 16 80 00 

Direkte: +47 99 59 86 20  

E-post: steinar.bach@naturporten.no 

http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Joar Storholmen 
Helgådalsvegen 493 
7660  VUKU 

 

Saksbehandler Steinar Bach Vår ref. 2020/3336  Deres ref.  Dato 03.06.2020 

 

Melding om administrativt vedtak 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Administrativt vedtak fattet av nasjonalparkforvalter for 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 

82/2020 03.06.2020 

ADM-2020-82 Melding om vedtak  
Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark 
AVSLAG – til bruk av ATV / helikopter til egen hytte Åkran – Kulslivollen 
Joar Martin Storholmen 

Saksprotokoll: 

Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har 
fattet følgende  

 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark 
fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra 
nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11.04.2016, har nasjonalforvalter fattet 
følgende vedtak: 
 

• Joar Martin Storholmen gis ikke dispensasjon fra verneforskriften til 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark eller Naturmangfoldloven § 48, for å benytte ATV 
/ helikopter i forbindelse med persontransport til Kulslivollen. 

 
Begrunnelse 
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten ikke kan gi 
dispensasjon i med hjemmel i verneforskriften til Blåfjella/Skjækerfjella-nasjonalpark.  
 
Da verneforskriften ikke åpner for dette er tiltaket vurdert etter naturmangfoldloven § 48. Bruk 
av ATV / helikopter vil være i strid med vernevedtakets formål om å ta vare på 
verneområdets verneverdier og naturkvaliteter. Vilkåret i § 48 er dermed ikke oppfylt og det 
er ikke grunnlag for å gi dispensasjon. 
 
Viser også til Miljødirektoratet klagebehandling av tilsvarende saker (13/3228, 30.06.2014 og 
13/3612, 04.11.2014), der de viser til at det er ingen som har krav på dispensasjon selv om 
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vilkårene er oppfylt, og alder og dårligere helse kan uansett ikke sies å være innenfor det § 
48 har ment å omfatte. Det er lagt vekt på at det ikke er åpnet for å dispensasjon av 
persontransport med barmarkskjøretøy og helikopter i verneforskriften og at dette kan gi 
uheldige presedensvirkninger og uthule praksisen. 
 
Det er i juridisk teori antatt at det kan være grunnlag for dispensasjon for funksjonshemmede 
med en nær tilknytning til et område, men svekket helse som følge av alderdom regnes ikke 
som funksjonshemming i slike saker. Dersom det ble åpnet for at folk i høy alder med 
sviktende helse skal kunne få dispensasjon, ville formålet med vernet blitt uthulet og man 
ville fått mange søknader om motorferdsel. 
 
Andre forhold 

• Det gjøres oppmerksom på at dette er hjemlet i forskrift om vern av Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og gjelder bare for aktiviteten som 
utøver seg innenfor nasjonalparkens grenser.  

• Vedtaktet gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av 
denne.  

• Gjelder heller ikke grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det 
er relevant. 

 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket.  
 
Eventuell klage skal stiles til: 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. 
 
Eventuell klage skal sendes til: 
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 
 
Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Steinar Bach 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg  
 

1 Samlet saksframstilling 
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Kopimottakere 
 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Naturvernforbundet i Nord-
Trøndelag 

Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Værdalsbruket AS Smålandsvegen 25 7660 VUKU 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 

55 
7760 SNÅSA 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Torgarden 7005 TRONDHEIM 
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Saksfremlegg 
 
Saksopplysninger / Søknad  
 
Søknad fra: Joar Martin Storholmen, datert den 04.03.2020 
Formål: Å benytte ATV / helikopter i forbindelse med persontransport til Kulslivollen. 
Trase:  Barmarkskjøring fra Elnes høgda / Åkran til Kulsliseteren. 
Omfang: Ikke oppgitt. 
Tidsrom: Fra 01.06.2020. 
Sone:  Brukssone B1. 
 
Andre forhold:  
Søker legger til grunn svekket helse og dårlig farbarhet som årsak for søknaden. 
 
Kart   

 
 
Verneformål  
 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold 
skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene 
Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør 
særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
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Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes 
til reindrift 
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Verneforskrift: 
6.1 Forbud mot motorferdsel 

Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter. 
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
b)  […] Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes. 
d) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmedesom skal 

til egen hytte. 
g) Bruk av barmarkskjøretøy til seter med aktiv landbruksdrift for nødvendig transport 

som ikke kan gjennomføres på snøføre, enten p.g.a. akutte forhold, eller godsets 
karakter. 

 
Forvaltningsplan 
 
5.1.4. Barmarkskjøring og luftfrakt 
Bruk av barmarkskjøretøy brukes innen reindrift, ved utfrakting av felt storvilt og til 
landbruksformål i Skjækerdalen. Utviklingen av barmarkskjøringa er ansett som en av de 
største truslene for verneområdet, og problemene barmarkskjøringa har med seg skal tas på 
alvor. Nasjonalparkrådet har en klar holdning til at barmarkskjøringen skal reduseres 
innenfor Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Barmarkskjøring innen 
reindrift og til landbruksformål krever tillatelse. 
 
Bruk av barmarkskjøretøy til seter i aktiv landbruksdrift: 

- Med aktiv landbruksdrift menes i denne sammenhengen fullseterbruk der kyr beiter i 
tilknytning til setra, kyrne melkes, og melka foredles på setra eller fraktes ut for 
foredling. 

 
Under verneplanprosessen var det fire tenkte tilfeller der det ble diskutert unntak fra 
lavtflygingsforbudet og bruk av helikopter/småfly i nasjonalparken. Dette var i forbindelse 
med reindrift, frakt til de bebodde fjellgårdene på Snåsa, transport av større mengder 
materialer (som unntakstilfelle i en byggesak) og ved intensiv utleievirksomhet. 
 
Brukssone generelt:  
I teigen kan det opprettholdes et relativt høgt bruksnivå for landbruksutnyttelse og tradisjonelt 
friluftsliv. 
 
Brukssone B1:  
I teigen kan det opprettholdes et relativt høgt bruksnivå for landbruksutnyttelse, jakt, fiske og 
friluftsliv. Nødvendig anlegg for landbruksdrift ut over dagens behov, vil bli vurdert i hvert 
enkelt tilfelle(jmf § 3. pkt 1.3). 
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Naturmangfoldloven 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8, 
I utgangspunktet er motorisert ferdsel forbudt i nasjonalparken. I forbindelse med 
verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for motorisert ferdsel i 
nasjonalparken vurdert.  
 
Verneforskriften sier at det kan gis dispensasjon for bruk av barmarkskjøretøy til seter med 
aktiv landbruksdrift for nødvendig transport som ikke kan gjennomføres på snøføre, enten 
p.g.a. akutte forhold, eller godsets karakter. 
 
Forvaltningsplan viser til at det under verneplanprosessen var fire tenkte tilfeller der det ble 
diskutert unntak fra lavtflygingsforbudet og bruk av helikopter/småfly i nasjonalparken. Dette 
var i forbindelse med reindrift, frakt til de bebodde fjellgårdene på Snåsa, transport av større 
mengder materialer (som unntakstilfelle i en byggesak) og ved intensiv utleievirksomhet. 
 
Verneforskriften eller forvaltningsplanen åpner ikke for barmarkskjøring eller helikopter til 
persontransport på grunn av funksjonshemming. Det åpnes kun for bruk av snøscooter til 
dette formålet. 
 
Da verneforskriften ikke åpner for dette, er tiltaket vurdert etter naturmangfoldloven § 48. 
Etter NML § 48 første ledd kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom ” det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Bruk av ATV / helikopter vil være i strid med vernevedtakets formål om å ta 
vare på verneområdets verneverdier og naturkvaliteter. Vilkåret i § 48 er dermed ikke oppfylt 
og det er ikke grunnlag for å gi dispensasjon etter NML § 48. 
 
Ut fra informasjon hentet fra Artskart, Naturbase og forarbeidene til verneforskriften, 
foreligger det ikke prioriterte arter, utvalgte naturtyper, truede eller nær truede arter eller 
naturtyper i det aktuelle området. Både det biologiske mangfoldet og landskapet må 
imidlertid anses verdifullt da det er del av grunnlaget for og formålet med vernet. Terreng og 
vegetasjon påvirkes negativt av barmarkskjøring. Øvrige verneverdier, at allmennhetens 
muligheter til naturopplevelser også er en del av verneformålet vil også påvirkes negativt fra 
barmarkskjøretøy og helikopter ved at støy og redusert visuelle opplevelsen vil forringe 
utøvelsen av tradisjonelt og enkelt friluftsliv i området. 
 
En har på grunnlag av de vurderingene som ble gjort i utformingen av verneforskriften og i 
forvaltningsplanarbeidet, kommet fram til at barmarkskjøring og helikopter til persontransport 
på grunn av funksjonshemming ikke er forenlig med verneformålet. 
 
Nasjonalparkforvalters vurdering er at grunnlaget for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. 
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Føre-var-prinsippet § 9, 
Kommer til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Er ikke aktuell her 
da det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
Barmarkskjøring og helikoptertransport til persontransport vil medføre vesentlig økt 
belastning i området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Ikke aktuell å vurdere da søknaden avslås. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuell å vurdere da søknaden avslås. 
 
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
 
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten ikke kan gi 
dispensasjon i med hjemmel i verneforskriften til Blåfjella/Skjækerfjella-nasjonalpark.  
 
Da verneforskriften ikke åpner for dette er tiltaket vurdert etter naturmangfoldloven § 48. Bruk 
av ATV / helikopter vil være i strid med vernevedtakets formål om å ta vare på 
verneområdets verneverdier og naturkvaliteter. Vilkåret i § 48 er dermed ikke oppfylt og det 
er ikke grunnlag for å gi dispensasjon. 
 
Viser også til Miljødirektoratet klagebehandling av tilsvarende saker (13/3228, 30.06.2014 og 
13/3612, 04.11.2014), der de viser til at det er ingen som har krav på dispensasjon selv om 
vilkårene er oppfylt, og alder og dårligere helse kan uansett ikke sies å være innenfor det § 
48 har ment å omfatte. Det er lagt vekt på at det ikke er åpnet for å dispensasjon av 
persontransport med barmarkskjøretøy og helikopter i verneforskriften og at dette kan gi 
uheldige presedensvirkninger og uthule praksisen. 
 
Det er i juridisk teori antatt at det kan være grunnlag for dispensasjon for funksjonshemmede 
med en nær tilknytning til et område, men svekket helse som følge av alderdom regnes ikke 
som funksjonshemming i slike saker. Dersom det ble åpnet for at folk i høy alder med 
sviktende helse skal kunne få dispensasjon, ville formålet med vernet blitt uthulet og man 
ville fått mange søknader om motorferdsel. 
. 
 
 
Vedlegg 
 

1 Søknad med vedlegg fra Joar Martin Storholmen, datert 04.03.2020. 
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Arkivsaksnr: 2018/17215-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 01.09.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 21/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-21 Saksframlegg  
Blåfjella / Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre 
Arbeidet med implementering av besøksstrategier høsten 2020 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i vedtektene for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Låarte/Skæhkere-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe, fastsatt av Miljødirektoratet 12. august 2015, har nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalparkstyre tar plan for implementering av 
besøkstrategiene til orientering med følgende hovedpunkt:  
 
Kartproduksjon 
- brosjyrekart, kartplakat – stor / liten, liggende og stående format 
- bestille et eget kart som dekker hele forvaltningsområdet til styret 

Brosjyreproduksjon  
- nasjonalparkbrosjyren på – norsk, samisk, engelsk og tysk 
- ønske om følgende temabrosjyre: 

 Nasjonalparkkommune 
 Tamreindrift 
 Turbrosjyre: - Fra innfallsport til nasjonalpark 

 
2. Eventuell søknad om å få produsere PORTALSKILTET i skifer 

- Nasjonalparkstyret ønsker å få produsere et portalskilt, som en pilot, i skifer. 
- Skifer oppfyller de kravene som er stilt til portalskilt i cortenstål og tre;  

 Holdbart, tilgjengelig, miljøvennelig, vedlikeholdsfri, og gir en pen naturlig 
gråfarge over tid 
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3. Videreføre tjenestekjøpsavtale med Besøksenter nasjonalpark – Lierne nasjonalparksenter 

IKS - med følgende hovedarbeidsoppgaver: 
- Oppgradering av hjemmeside / facebookside 
- Plan og prosjekteering av kostander med oppgradering av innfallsportene 
- Videreføre arbeidet med «Utkikkspunktet» på Løvsjøliklumpen sammen med 

Nasjonalparkkommunen Lierne. 
- Videreføre arbeidet med utplassering av digitale informasjonspunkt i alle kommunene 
- Samarbeide med nasjonalparkforvalteren i arbeidet med Kartet og Nasjonalparkbrosjyren 

 
4. Nasjonalparkstyret gir nasjonalparkforvalter fullmakt, innenfor de til en hver tid gjeldende 

budsjettrammer, til å inngå avtaler med leverandører av tjenestene som fører til 
implementering av «Besøkstrategier for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparker og 
Skjækra Landskapsvernområde». 
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Saksopplysninger 
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Vedtektene § 8.1 Forvaltningsplan 
Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdet(ene). Oppstart av planarbeidet bør 
skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av 
naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet 
med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøkstrategi. Utkast til 
forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen 
skal godkjennes av Miljødirektoratet. 
 
Definisjoner og prinsipp som legges til grunn for arbeidet 
 
Besøksforvaltning 
Å legge til rette for og styre bruken av en nasjonalpark slik at opplevelsen for de besøkende og den 
lokale verdiskapingen blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas. 
 
Besøksstrategi 
En besøkstrategiene er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre 
besøksforvaltning for verneområdet. Besøkstrategiene skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk 
tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og 
lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser 
 
Prinsipp 
Dersom det er motstridende målsettinger mellom ivaretakelse av verneverdiene, tilrettelegging for de 
besøkende og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene tillegges størst vekt. 
 
 
Arbeidsplan for høsten 2020 – samarbeid med Miljødirektoratet   
 
Kartproduksjon 
Miljødirektoratet har avtale med et firma «2286moh» ved Lina Haggard som kartograf. Hun holder til 
i Utah USA hvor kommunikasjonen skal foregå via Teams. De har også avtale med et firma 
«Trollbinde AS» som skal levere grafiske tjenester ved grafiker Maria Kampsæter. 
 
Kartet skal produseres i følgende utgaver; - brosjyrekart, kartplakat – stor / liten, liggende og stående 
format. Det vil bli et kart for hver nasjonalpark der Skjækra Landskapsvernområde inngår i kartet for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. Disse kartene dekker Miljødirektoratet kostnadene 
produksjonen med. 
 
Hvis vi ønsker et kart som dekker hele forvaltningsområdet til styret med alle verneområdene så må 
styret bestille det selv og dekke kostnadene selv. Anbefalt av Miljødirektoratet at vi inngår denne 
avtalen med kartleverandørene allered ved oppstart slik at dette arbeidet kan foregå samtidig. Vet 
ikke kostnaden med en slik prosuksjon nå, men antar at vi har budsjettmessig dekning for en slik 
bestilling. 
 
Kartarbeidet har følgende rolleavklaring: 
 I veilederen for produksjon av kart under merkevaren Norges nasjonalparker står det at 
"forvaltningen skal i samråd med en kartfaglig person utarbeide et kart som reflekterer 
besøksstrategien for området". 
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 Forvaltningsmyndigheten – er bestiller og står for lokalkunnskapen og avgjør hva som skal 
vises av tilbud og informasjon på kartet. De står også ansvarlig for at kartet reflekterer 
områdets besøksstrategi.  

 Kartografen – står for produksjonen av selve grunnkartet og skal sammen med 
forvaltningsmyndighet kvalitetssikre datagrunnlaget. Kartleverandøren skal lage alle kartene i 
denne brosjyreserien. De har også ansvaret for å legge inn alt av informasjon i kartet, slik 
som stedsnavn og ikoner. De er godt kjent med de prinsippene som er satt for 
merkevarekartene. Om det oppstår uavklarte spørsmål rundt dette, avklarer 
kartleverandøren dette med Miljødirektoratet. Kartleverandøren gir også tips til 
forvaltningsmyndighet når det kommer til utvalg av informasjon som skal i kartet.  

 Det vil også være et definert løp for foto, tekst, design og trykk.  
 
Brosjyreproduksjon 
I Designmanualen er det to typer brosjyrer: 

- Kartbrosjyren - en informasjonsbrosjyre om nasjonalparken eller verneområdet, naturen og 
opplevelsene i området. Den skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til besøkende. 
Kartbrosjyren er spesielt brettet, noe som gjør at du kan bla i den som en ryggstiftet brosjyre, 
samtidig kan du brette den helt ut og få kart over hele nasjonalparken på baksiden. 

- Temabrosjyren - en informasjonsbrosjyre om et besøkssenter, et mindre vernet område, en 
nasjonalparklandsby- eller kommune . Den skal brukes når kartbehovet ikke er like sterkt 
som hos nasjonalparkene og de større verneområdene (alle nasjonalparkene skal bruke mal 
for kartbrosjyre). Temabrosjyren skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til 
besøkende, det er ikke avklart på hvilke områder det kan leveres temabrosjyrer. 

 Noen aktuelle temabrosjyrer: 
 Besøksenteret nasjonalpark 
 Nasjonalparkkommune 
 Tamreindrift 
 Kulturminner 
 (Andre forslag) 

 
Miljødirektoratet dekker Kartbrosjyren, mens Temabrosjyren må dekkes innenfor gjeldende budsjett 
eller en samfinansiering. 
 
Brosjyrearbeidet: 
Brosjyren skal ha følgende overskrifter: 

- Introtekst 
- Opplevelser / Aktiviteter 
- Fakta & informasjon 
- Plante- og dyreliv 
- Historie og kultur 
- (eller Landskap) 
- «Velkommen inn , ta vare på naturen» - er en standardside for alle brosjyrene.  
- Utbrettet så har brosjyren kartet på «baksiden» 

Forvaltningsmyndigheten skal bidra med: 
- Tekstgrunnlag – målgruppen er «hvermannsen» ikke fagfolk, - nok tekst vil bli redisert 

allikevel av tekstforfatterne – ikke opplisting av arter, men trekker fram noen få 
karakteristiske arter som den besøkende har sjanse for å oppleve 

- Bilder – forsidebilde som ønsker velkommen inn og helst med folk, har mye bilder selv, men 
det finnes artsbilder i Miljødirektoratets «naturarkiv» 

- input til kart ( en del av kartproduksjon) 
- endelig tekst – kvalitetsikre produktet til slutt 
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Miljødirektoratet skal: 

- stille med tekstforfattere som skal tilpasse tekstgrunnlaget til språkprofilen under 
merkevaren "Norges nasjonalparker" 

- design, grafikk og trykking 
- oversettelse til andre språk – samisk, engelsk, tysk 

 
Plakater – Rollups o.l. produksjon 
Dette kommer som en naturlig følge av kart- og brosjyreproduksjonen, så dette kommer vi tilbake til. 
 
 
Arbeidsplan for høsten 2020 – samarbeid med Besøksenter nasjonalpark – Lierne 
nasjonalparksenter IKS 
 
Samarbeidet med Besøksenter nasjonalpark – Lierne nasjonalparksenter IKS – følger samme mønster 
som vi har gjort de siste årene med en tjenestekjøpsavtale som innholder forskjellige elementer i en 
helhetlig informasjon- og kommunikasjonsstrategi jfr besøksstrategien. 
 
Forslaget til årets tjenestekjøpsavtale går i hovedsak ut på å utrede kostnaden og prosjektere 
implementeringen av besøkstrategiene. Dette skal brukes som søknadsgrunnlag for tiltak som skal 
gjennomføres i 2021. Noe av punktene i forslaget til årets tjenestekjøpsavtale er helt eller delvis 
gjennomført. 
 
Hovedpunkter i forslaget til årets tjenestekjøpsavtale: 

- Oppgradering av forvaltningens hjemmeside / faccebook og en egen besøksside for 
nasjonalparkene 

- Lage en plan for oppgradering av innfallsportene etter ny designemaual 
 Planlegges sammen med kommunene da det er de som eiere innfallsportene 
 Avklart at vi kan beholde skiferløsningen som vi har på våre innfallsporter i dag, 

skiferplatene kan fortsatt brukes til plakatinformasjonen 
 Men får ikke produsere PORTALSKILTET i skifer, der skal det brukes Cortenstål 
 Kan også bli aktuelt å flytte nasjonalparkbautaen på Snåsa fra Gressåmoen til 

Grønningen 
- Videreføre arbeidet med «Utkikkspunktet» på Løvsjøliklumpen sammen med 

Nasjonalparkkommunen Lierne. 
- Videreføre arbeidet med utplassering av digitale informasjonspunkt i alle kommunene 
- Samarbeide med nasjonalparkforvalteren i arbeidet med Kartet og Nasjonalparkbrosjyren 

 
 
Vedlegg:  

1. Vedtatt og godkjent Besøksstrategier for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker og 
Skjækra landskapsvernområde.
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Arkivsaksnr: 2020/672-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 02.09.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-22 Saksframlegg  
Skjækra LVO 
Statusrapport fra AU - angående oppfølge avvik i byggesaker 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i vedtektene, § 8.5, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fastsatt av 
Miljødirektoratet 01. Januar 2020 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret tar rapportene fra AU til etterretning og slutter seg til følgende: 

1. Nasjonalparkstyret støtter Arbeidsutvalget (AU) prosessen før det kan fattes vedtak: 
 Brev til hytteierne der en redegjør for avvikene som er avdekket og be om en 

redegjørelse fra hytteeieren på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 
 Der forvaltningsmyndigheten finner det nødvendig kan det være aktuelt med 

befaring på stedet, der hytteeier inviteres til å være med, og hvor det blir foretatt en 
oppmåling av byggfalig personell. 

 Deretter vurderer forvaltningsmyndigheten hvilke sanksjoner / rettinger som skal 
kreves, og det fattes vedtak i nasjonalparkstyret som har myndigheten etter NML 
§69. 

 Hytteieren vil da få en frist til å rette opp forholdet. 
2. Nasjonalparkstyret støtter de brevene som AU har foreslått: 

 Brev til hytteeierne angåede plattinger bygd eter 2004. 
 Brev til hytteeiere med avvik, der en ber om en redegjørelse for avvikene. 

3. Skjemaene som hytteeierne skal bruke utarbeides i samarbeid med byggesaksbehandlere i 
Steinkjer og Snåsa. 
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Saksopplysninger 
 
AU-arbeidsmøte 1 - 24.06.2020 
- Oppfølging avvik i byggesaker 
 
Tid:  Onsdag 24.06.2020 kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Statens Hus, Steinkjer 
 
Innkalt Arbeidsutvalget til Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre:  
- Bente Estil  - leder AU 
- Anne Berit Lein - medlem AU 
- Kjell Jørna Jåma - medlem AU  - meldt forfall 
 
Inviterte: 

- Ole Morten Sand - Lokal SNO 
- Stein Erik Granli - Miljøkoordinator Politiet Trøndelag 
- Inge Hafstad  - Fylkesmannen i Trøndelag 
- Geir Gilde  - Enhetsleder Byggsak Stenkjer kommune 
- Odd Villy Vengstad - Byggesaksbehandler Steinkjer kommune 
- Håvard Overland - Byggesaksbehandler Snåsa kommune 
- Pål Malmo  - Daglig leder Steinkjer kommuneskoger 

 
Administrasjon: 

- Steinar Bach  - Nasjonalparkforvalter 
 
Agenda 
 

1. Innledning ved nasjonalparkforvalter 
- Bakgrunn for møtet er oppsynsrapporten fra SNO som viste mange avvik i forhold til 

dispensasjonene som er gitt. 
- Nasjonalparkstyret gjorde følgende vedtak da de behandlet rapporten: 
 Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget (AU) å gjennomføre prosessen etter 

Naturmangfoldloven og Forvaltningsloven før det kan fattes vedtak. 
 AU gjennomgår de enkelte sakene, herunder også en dialog med 

bygningsmyndighetene i de enkelte kommuner, og vurdere hvilken sanksjonsform en 
ønsker å ta i bruk. 

 Det skal utformes et forvarsel med de kravene som Fvl § 16 foreskriver. 
 Vedkommende skal få sjanse til å uttale seg etter Fvl. Kap V. 
 I enkelte saker kan det være aktuelt med en befaring på stedet sammen med 

vedkommende og representanter fra SNO som har framskaffet grunnlaget for saken. 
 AU innstiller til nasjonalparkstyret en sak som skal vedtas som et enkeltvedtak med 

klagerett.  
 

2. Hvordan gjennomfører SNO kontroll på bygg? ved Ole Morten Sand 
- Kontroll av dispensasjoner i byggesaker var en bestilling fra Klima- og 

Miljøverndepartementet og fra Nasjonalparkstyret. 
- Det ble valgt å kontrollere byggesaker etter 2014 som var lagt inn i Miljøvedtakregisteret. 
- Kontrollert i forhold til verneforskriften og dispensasjonsvedtaket. 
- Grove overtredelser skal anmeldes. 
 Før det blir anmeldt vil to jurister hos SNO vurdere saken. 

- Ingen varslingsplikt til byggherre om kontrollen. Viser til at det er dispensasjoner og at det 
må påregnes kontroll. 
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- Det er ikke foretatt kontroll / oppmåling av plattinger i denne kontrollrunden. 
- For øvrig vises til Miljødirektoratets «Handhevingsinstruks i verneomrader» fra mars 2017 

til SNO. 
 

3. Hva skjer når en sak er anmeldt? ved Stein Erik Granli 
- Når det kommer inn en anmeldelse, blir det først vurdert om det er grunn til å iverksette 

etterforskning.   
 Hvis en lurer på om det skal anmeldes eller bare iverksette retting? – Hvis det kreves 

etterforskning skal det anmeldes.  
 Ingen automatikk at den som en anmeldt får informasjon om det, men når 

etterforskning iverksettes vil byggherre bli avhørt og få informasjon om anmeldelsen.  
 Nasjonalparkstyret kan anmelde, men da bør det være enstemmig, hvis ikke så har 

man en dårlig sak. 
- Under etterforskningen hentes det inn opplysninger. 
 Skal ha like mye fokus på informasjon som kan bekrefte skyld så vel som uskyld.  
 Avhøre byggherre og saksbehandlere. 
 Foretas en byggteknisk oppmåling før en velger å følge straffesporet. 

- Vurdering av den Objektive skyld/straff og den Subjektive skyld/straff. 
 Den objektive skyld vurderes i forhold til brudd på lovens bokstav og om det 

fortsettelig (med viten og vilje) eller uaktsomhet. 
 Den subjektive skylden vurderes i forhold til hensikten med handlingen og om man 

«handlet i god tro». 
- Straffeprosesssporet – straffprosessloven 
 Vurdere rettsak eller forelegg. 
 Det vurderes da om det er bevist ut over enhver tvil. 
 Det kan også gis gebyr etter PBL av kommunen. 

 
4. Hvilke sanksjonsmuligheter har nasjonalparkstyret? ved Inge Hafstad 

- Sanksjonsmulighetene er i NML kap. 9 § 69 - 70 og 71, der § 69 er den som er mest aktuell 
for styret å bruke. 

- Sanksjonene forholder seg til den objektive handlingen, ikke den subjektive. 
 Det objektive bruddet på verneforskriften og dispensasjonsvedtaket. 
 Bruk av sanksjoner kan foregå parallelt med behandlingen i straffesporet. 
 Sanksjoner kan iverksettes uavhenig av om byggherren er skyldig eller ikke etter 

straffesporet. Bruddet på verneforskrift og dispensasjon må uansett vurderes rettet 
opp. 

 Det er ingen foreldelsesfrist for å iverksette sanksjoner / retting. 
- Prosessen 
 Innlede en dialog med byggherre. 
 Be om en redegjørelse for bruddet på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 
 Hvis det er en handling som ikke er omsøkt – vurderes det hvor sannsynlig det er at 

det ville blitt gitt dispensasjon dersom det hadde blitt søkt om – da kan en velge å be 
byggherren om å søke og behandle det som en ordinær dispensasjonsak.  

 Sanksjoner blir ofte påklaget, slik at en bør med en gang skaffe seg det 
kunnskapsgrunnlaget som trengs for å gjennomføre en klagebehandling. 

 Hvis grunneieren krever retting så er det en enklere prosess – da er det bare å 
iverksette retting og det er ingen klagerett. 

- For øvrig vises til NML kap 9, og veilederen fra Miljødirektoratet M617-2016 «Oppfølging 
av ulovlige forhold i verneområder». 
 

5. Kommentarer underveis og i drøftingen etter innledningene fra de øvrige møtedeltakerne: 
- Bør stå i «klartekst» i vilkårene når det fattes dispensasjonsvedtak at en må påregne 

uanmeldt kontroll av byggeprosjektet av oppsynspersonell. 
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- Utfordring av man har forskjellige grunnlag BRA og BYA ( Norsk standard 3940) når man 
informerer, veileder, fatter vedtak og kontrollerer. 

- Over tid så skjer det en libiralisering av P&B-loven, mens verneforskriftene består uendret 
uansett utvikling ellers i samfunnet.  

- Viktig å ha den grunnleggende forståelsen at alle byggetiltak er forbudt og søknadspliktig 
etter verneforskriften, selv om det ikke er søknadspliktig etter P&B-loven. Her vil det nok 
oppleves som at det er en «gråsone» som ikke er avklart. 

- Det foretas ingen harmonisering mellom verneforskriftene og øvrig lovverk. 
- Verneforskriften er vedtatt av Kongen i statsråd og er en omfattende prosess å endre, men 

det foretas tolkninger gjennom veiledninger og retningslinjer fra departement og 
direktorat om hvordan man skal praktisere og forholde seg til endringer i samfunnet – eks. 
er innenfor motorferdsel fra elgtrekk til ATV og sykling (med og uten elektrisk drift) og 
bruken av droner. 

- I arbeidet med revideringene av forvaltningsplanene må man få med seg klarere og 
tydligere hvordan man skal håndtere konkrete forhold som i dag ikke er omtalt direkte i 
hverken verneforskrift eller forvaltningsplan – eks. plattinger, solceller, vindmøller, 
gapahuker, hundbur, jordkjellere, uthus, sikringsbuer etc. 

- Det må kommuniseres, informeres og veiledes bedre fra både nasjonalparkforvaltningen 
og kommunene om hvilke regler som gjelder. 

 
6. Konkret gjennomgang av sakene som det er avvik på ved nasjonalparkforvalter og byggesaks-

saksbehandlere fra Snåsa og Steinkjer: 
- Siden det ble en slik grundig innledning og generell drøfting av saksområdet så ble det 

bare foretatt en kort informasjon fra SNO om grunnlaget i de sakene som er anmeldt: 
 
AU-arbeidsmøte 2 - 01.07.2020 
Oppfølging avvik i byggesaker  
 
Tid:  Onsdag 01.07.2020 kl. 11:30 – 15:00 
Sted: Steinkjer Rådhus 
 
Innkalt Arbeidsutvalget til Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre:  
- Bente Estil  - leder AU 
- Anne Berit Lein - medlem AU 
- Kjell Jørna Jåma - medlem AU 
 
Inviterte: 

- Ole Morten Sand - Lokal SNO      
- Stein Erik Granli - Miljøkoordinator Politiet Trøndelag  - Kunne ikke delta 
- Inge Hafstad  - Fylkesmannen i Trøndelag 
- Geir Gilde  - Enhetsleder Byggsak Stenkjer kommune 
- Odd Villy Vengstad - Byggesaksbehandler Steinkjer kommune - Kunne ikke delta 
- Håvard Overland - Byggesaksbehandler Snåsa kommune 
- Pål Malmo  - Daglig leder Steinkjer kommuneskoger 

 
Administrasjon: 

- Steinar Bach  - Nasjonalparkforvalter 
 
Agenda 
 

Hvilke prissipper skal vi legge til grunn i gjennomgangen? 
- Før vi begynte diskusjonene om enkeltsaker ønsket leder å drøfte om vi skulle legge 

noen generelle prinsipper til grunn for behandlingen. 
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- Agendaen nedenfor viser hvordan man ble enig om å håndtere sakene.   
 

Plattinger, hva gjør vi med dem? De er ikke med i oppmålingene? 
- Brev til alle hytteeeierne. 
- Beklage at det blir veiledet feil. Plan og bygningsloven og Forvaltningsplan og 

Verneforskriften. 
- Hytteeier melder inn det de har og få det vurdert. 
- Søknad? 
- Tidsfrist? 
- Amnesti? 
- Sikkerhetstiltak, høyden, rekkeverk 
- Opparbeidelse av tomta 
- Generelle avsnitt om regelverket før og etter vernetidspunktet. 

 
Bruke tid. 

- Sender en skriftlig henvendelse først om hva som har vært søkers oppfatning av 
prosessen, en redegjørelse, før AU bestemmer seg for hva som skal innstilles. Orienter om 
videre saksgang, alternative løp, aktuelle sanksjoner med bakgrunn i redegjørelsen. 

- Aktuelle forhold:   
 Der det har vært ulik informasjon fra nasjonalparkforvaltningen og . 
 Fotografert på vernetidspunktet. 
 Der det ikke kreves retting, må det gjøres oppmerksom på avviket og at 

styret må ha det formelle i orden. 
 

Forvaltningsplanarbeidet 
- Forhold som bør avklares i revideringen av forvaltninigsplanen. 

 Koblingen til NS 3940 
 Eksakt måling av arealet må beskrives. Ytterkant bordkledning. 
 Krev nye tegninger som er oppdatert når det skal fattes ny dispensasjon om 

endring, utvidelse etc. 
 

 
Starte arbeidet med konkret gjennomgang av sakene som det er avvik på ved Sno-

lokal, nasjonalparkforvalter og byggesaks-saksbehandlere fra Snåsa og Steinkjer: 
- Siden det også denne gangen var behov for inngående drøftinger av saksområdet så ble 

det bare foretatt en gjennomgang av dokumentasjonen en hadde i de sakene som er 
anmeldt: 
 

Erling Fuglesang,  
 Punktfeste, 80/1/14 Skjækervatnet 34, bygningsnummer 186360486, i Snåsa 

kommune. Grunneier er Statskog. 
 Søknaden var i utgangspunktet å rive den gamle hytta og bygg opp ny hytte 

på 80 m² BYA. 
 I første gangs behandling ble arealet avkortet da naustet ble medregnet i 

arealet. Dette ble påklaget og klager fikk medhold. Naust regnes ikke med i 
BYA på tomta, da mange har naustet liggende et godt stykke fra hytta med 
eget feste, andre har naust i felles naust-rekker, det vil derfor bli ulik 
behandling hvis noen skal få det medregnet og andre ikke. Dette har også 
«alltid» vært praksisen. 

 Endelig gjeldende dispensasjon gjelder for riving og total renovering av en 
hytte med 70 m² på vernetidspunktet, og en utvidelse av arealet til totalt 
bebygd areal for hytte og uthus på 80 m², da er naustarealet på 18 m² holdt 
utenfor. (Vedtaket gjelder totalt 80 m² BYA og er ikke knyttet til tegningene.) 
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 Måling av grunnmuren er ca 80 m², men BYA måles på ytterkant av 
bordkledning og da blir 84,9 m². I tillegg kommer trapp (med platting) på tre 
trinn (sannsynligvis over 50 cm gjennomsnitts høyde) på 5,3 m², totalt et BYA 
på 90,2 m². 

 Tegningene er blitt «godtatt» av Snåsa kommune. 
 I tillegg er det utedo/uthus, solcellepanel (med vindmølle) montert på stativ 

boltet i fjell på 2 x 3 m og to jordkjellere. 
 Tomta er også planert med grus/singel som sannsynligvis er fraktet dit, noe 

som ikke er omsøkt og som i utgangspunktet er forbudt. 
 Sture Sivertsen 
 Campen til Ulf Larsen 

 
Videre arbeid: 
 
Det ble bestemt et nytt arbeidsmøte i AU etter sommerferien for å gå igjennom resten av sakene. 
 
Arbeidsutvalget (AU) vil i et senere møte innstille til nasjonalparkstyret på hvilken reaksjonsform 
styret bør vedta. 
 
Oversikt over sakene med avvik 
 
SAK-NR DATO GBNR 

Adresse 
SØKNAD NP-DISP SNO-AVVIK MERKNAD 

A 2009-
779 

08.01
.2009 

5004/157/2/
21 Skjæker-
vatnet 1 

Riving og oppføring av ny 
hytte. Eksisterende hytte 59 
m² BYA. Eksisterende uthus på 
15 m² BYA rives. Nytt uthus på 
21 m² BYA. Totalt 80 m² BYA. 

 Målt 81,2 m² BYA. 
1,2 m² BYA for 
mye. 

Forv.myndighet 
Steinkjer 
kommune 

AU-2014-
01-2013-
6809 

 5004/156/3/
26 Sottjønna 
7 

Ekstisterende hytte og uthus 
73 m² BRA / 85 m² BYA + 
Tillbygg 6,4 m² BRA / 11 m² 
BYA = Totalt 79 m² BRA / 96 
m² BYA. 

AVSLAG da 
totalt areal 
alle rede er 
over 80 m² 
BYA. 

Målt ferdig 91,9 
m² BYA 11,9 m² 
BYA for mye + 
platting over 50 
cm høyde. 

Bygd før verne- 
tidspunkt 1995. 

AU-2018-
01-12159 

29.05
.2018 

5004/157/2/
2 Stortjønna 
8 

Nybygg uthus/anneks på 20 
m² BYA. Eksisterende hytte på 
40 m² BYA. 

Som omsøkt Ingen avvik 63,5 m² BYA 

AU-2018-
03-14015 
NP-2018-
26-14015 

22.10
.2018 

5041/80/1/3 
Heggehytta 
Skjelbreien 8 

Riving av gamle hytte 
Totalrenovering / 
Gjenoppbygging 

Gamle hytte 
39 m² BYA. 
Ny hytte 
inntil 50 m² 
+ Anneks 30 
m²= Totalt 
80 m² 

 Ikke påbegynt 

AU-2018-
06-12171 

13.07
.2018 

5004/157/2/
20 Skjæker- 
vatnet 6 

Uthus 4x2,5= 10 m². Hytte 69 
m². Totalt 79 m² BYA 

Som omsøkt Målt 84,6 m² BYA. Hytte målt til 
73,4 m². For mye 5,6 m². 
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NP-2015-
20-3829 

19.06
.2015 

5004/157/2/
14 Skjæker- 
vatnet 11 

Uthus / Anneks 22,5 m². Hytte  
53 m². Totalt 75,5 m² BYA 

Som omsøkt Målt 94 m² BYA. 
Hytte 65,4 m 
Uthus 28,9 m. For 
mye 18,5 m² BYA. 

Godkjenning i 
1998 på tilbygg, 
bygd 
annerledes enn 
tillatelsen. 
Gamle 
tegninger.  

NP-2017-
13-492        
NP-2017-
21-492 

03.04
.2017 
20.06
.2017 

5041/80/1/1
4 Skjæker- 
vatnet 34 

Totalrenovering av hytte inntil 
80 m² BYA total. Klaget og fikk 
medhold - naust regnes ikke 
med. I tillegg kommer 
Solcellepanel på stativ. 

Inntil 80 m² 
BYA uten 
naust (18 m² 
BYA) 

Målt 84,2 m² BYA. For mye 4,9 m² 
BYA + do 2,37 m + solcellepanel 

NP-2017-
14-1058 

03.04
.2017 

5004/157/2/
12 Skjæker-
vatnet 16 

Totalrenovering Skjækeroset 
Eksisterende hytte 24 m² + 
flytte eksisterende uthus 15 
m² + utvidelse hytte 40 m² = 
79 m². 

Som omsøkt Opparb av tomta 
tilført grus ikke 
omsøkt. 

Ikke ferdig 

NP-2017-
15-1509 

03.04
.2017 

5042/44/1/2
5 

Utvidelse uthus/do levegg fra 
10 m² til 12 m² = 2 m² BYA. 

Som omsøkt Ingen avvik  

NP-2017-
28-4370 

06.09
.2017 

5004/156/3/
93 
Skjellivatnet 
10 

Gapahuk 1,85 m x 2,25 m = 
4,2 m² BYA. Eksisterende 
hytte + uthus 80 m². Totalt 
84,2 m² BYA. 

AVSLAG pga 
total BYA 
over 80 m² 

Ingen gapahuk. 
Hytte + uthus 
79,44 m² BYA + 
vedtak/vedhus 
3,6 m² BYA + 
hundhus ? m² 
BYA. 

Ikke påbegynt, 
men brev om 
vedlager, 
hundhus og 
platting. 

NP-2018-
16-12132 

09.05
.2018 

5042/44/1/2
6 

Utvidelse veranda 3x6=18 m² 
Takoverbygg 1,5 m 

Som omsøkt Veranda målt til 22 m - utstikk fra 
vegg. 4 m² BYA for stort. 
Takoverbygget målt 2 m. 

NP-2018-
17-12136 

09.05
.2018 

5042/44/1/? Flytting og totalrenovering. Ny 
oppsyn / sikringsbu 20 m² 
BYA. 

Nybygg 20 
m². Vilkår - 
innfor 100 m 
fra 
Arvaslihytta - 
gamle 
oppsynsbu 
skal rives. 

  

NP-2018-
18-10835 

09.05
.2018 

5041/77/1/4 
Pluavere- 
båårhke 1 

Uthus / Sikringsbu 10 m² + 
Hytte 65 m² = Totalt 75 m² 
BYA. 

Som omsøkt 1 m² BYA for stort  

 
 
Vedlegg:  

1. NS 3940 Bebygd areal BYA. 
2. Brev til hytteeierne i Skjækra LVO - Plattinger - Oppfølging avvik i byggesaker 
3. Brev til hytteeiere i Skjækra LVO som har fått påvist avvik mellom dispensasjonen og faktisk 

bygningsmasse
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§ 5-2. Bebygd areal (BYA) 
 
§ 5-2. Bebygd areal (BYA) Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS-3940 
Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i 
beregningsgrunnlaget etter § 5-7. Bebygd areal på en tomt skrives m² -BYA og angis i hele tall. 
 
Bebygd areal (BYA) beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard NS 3940, men slik at 
parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter TEK10 § 5-7. Dette innebærer at nødvendig 
parkeringsareal på terreng regnes med ved beregningen av BYA.  
 
Bebygd areal angir det areal i kvadratmeter som bygninger, overbygde åpne areal og konstruksjoner 
over bakken opptar av terrenget, se figurene 2-3 og 2-4. 
 
Anvendelse av § 5-2  
Bebygd areal egner seg særlig der det er av mindre betydning å fastlegge forholdet mellom 
tomtearealet og bygningsvolumet, f.eks. i områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 
Bestemmelsen må suppleres med bestemmelser om høyde for å styre bebyggelsens volum, se figur 
2-1. Bestemmelsen bør også suppleres med bestemmelse om minste uteoppholdsareal (MUA), 
ettersom den ubebygde delen av tomta ikke nødvendigvis er egnet til uteopphold. Beregningsmåten 
vil i mange tilfeller være enklere å anvende enn bruksareal (BRA) for bebyggelse på en tomt, 
ettersom man for bebygd areal (BYA) beregner «fotavtrykket» og dermed slipper å beregne alle plan 
og etasjer. 
 
Beregning av bebygd areal (BYA)  
Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og 
konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på 
tomta. Bebygd areal på en tomt skrives m² -BYA og angis i hele tall. Bebygd areal beregnes med 
utgangspunkt i NS 3940, tillagt nødvendig parkeringsareal etter TEK10 § 5-7. 
 
Med bakgrunn i TEK10 og NS 3940 :2012 skal følgende medregnes i bebygd areal (BYA):  
§ Det areal som bygningen opptar av terrenget, se figur 2-1  
§ Åpent overbygd areal, se figurene 2-5 og 2-6  
§ Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 m, se figur 2-7  
§ Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå 
rundt konstruksjonen/bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA). Det er kun den del av 
konstruksjonen/bygningsdelen som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå som 
medregnes. Slike konstruksjoner og bygningsdeler kan være terrasse, utvendig trapp, 
svømmebasseng, plan delvis under terreng o.l. Figurene 2-8 og 2-9 viser eksempler på bygningsdeler 
og konstruksjoner delvis under terreng som må medregnes i bebygd areal.  
§ Parkeringsareal, se fig. 2-4 
 
Areal som bygningen opptar av terrenget  
Bebygd areal er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor 
fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes 
ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål fra ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som 
ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet 
måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.) Slike bygningsdeler kan være terrasse, 
balkong og takoverbygg, se figur 2-3. 
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Åpent overbygd areal  
Åpent overbygd areal kan være:  
§ areal som mangler helt eller delvis omsluttende vegger, og som brukes til opphold, kommunikasjon 
eller oppbevaring. Eksempel på slikt areal er carport. Arealet som medregnes vil være det arealet 
under overbygget som kan benyttes til lager, parkeringsareal mv. Vanligvis vil åpent overbygd areal 
være begrenset av søyler og/eller vegger, se figur 2-5.  
§ overbygd gårdsrom, portrom, arkader og gårdsplass innenfor bygningens fasadeliv, som delvis 
mangler vegger eller tak, men som brukes til opphold, oppbevaring eller kommunikasjon,  
se figur 2-6. 
 

   
 
 
Areal under utkragede bygningsdeler  
Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,0 meter skal medregnes i bebygd 
areal. Hensikten er at utkraging som i vesentlig grad påvirker brukbarheten av underliggende terreng 
skal tas med i bebygd areal. Terreng som ligger under en utkraget bygningsdel vil kunne ha mindre 
muligheter for sol og dagslys. Dersom største fri høyde er mer enn 5,0 meter, vil vanligvis det meste 
av underliggende terreng få sol og lys. Se figur 2-7. 
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Bygningsdeler og konstruksjoner delvis over terreng  
Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
konstruksjonen/bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal. Det er kun den del av konstruksjonen/ 
bygningsdelen som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå som medregnes. 
 
Slike konstruksjoner og bygningsdeler kan være terrasse, utvendig trapp, svømmebasseng, plan 
delvis under terreng o.l. Figurene 2-8 og 2-9 a-c viser eksempler på bygningsdeler og konstruksjoner 
delvis over terreng som må medregnes i bebygd areal.  
 
For konstruksjoner/bygningsdeler som bare delvis ligger over planert terreng regnes gjennomsnittlig 
planert terrengnivå for de deler av konstruksjonen/ bygningsdelen som ligger over planert terreng.  
 
Gjennomsnittlig terrengnivå er kotehøyden for gjennomsnittet av planert terreng rundt bygningen/ 
konstruksjonen. 
 

   
 
I bebygd areal medregnes ikke:  
§ Bygningsdeler som ikke ligger høyere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå, f.eks. 
lyssjakt, utvendig trapp, terrasse, gårdsplass over kjelleretasjer  
§ Utspring/utkragede bygningsdeler inntil 1,0 m ut fra fasaden. Eksempel på slik bygningsdel kan 
være takutstikk 
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Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 99 59 86 20  
E-post: steinar.bach@naturporten.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Adresseliste 
Hytteeierne i Skjækra LVO 
   

 

Saksbehandler Steinar Bach Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 02.09.2020 

 

Angående plattinger ved hyttene i  
Skjækra landskapsvernområde (LVO) 

Viser til tildligere informasjon, lagt ut på nettsidene i mai i år, angående plattinger ved hyttene i 
Skjækra LVO. 
 
Der la vi ut en tommelfingerregel om at all byggevirksomhet i utgangspunktet er forbudt etter 
verneforskriften, det må derfor søkes om dispensasjon, blant annet til å sette opp en platting. 
Det ble også informert om at bebygdareal (BYA) var det fotavtrykket som bl.a. plattingen dekket 
bakken med. 
 
Det er kommmet en god del reaksjoner på dette informasjonsskrivet der det blant annet vises til 
at de har fått veiledning fra Steinkjer kommune. Her kan det ha oppstått misforståelser da 
kommunen veileder etter Plan og bygningsloven og sine egne LNFR bestemmelser. 
 
I etterkant har det vært et møte mellom Nasjonalparkforvaltningen og byggesaksbehandlere i 
Steinkjer - og Snåsa kommune. Her ble det konkludert med at de som har bygd plattinger i trå 
med arealbestemmelsene i BYA og kommunenes LNFR bestemmelser etter veilednign fra 
kommunen har bygd i god tro.  
 
Konklusjonen fra møtet er to forhold: 

- All byggevirksomhet i landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt og det må derfor 
søkes om dispensasjon uansett om det er innenfor eller utenfor bestemmelsene 

- Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er 
veiledet etter vil da få godkjenning. De som er utenfor dette vil bli kontaktet for å komme 
fram til en løsning. På denne måten kan hytteier dokumenter at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt, noe som kan være greit ved salg eller overdragelse. 

 
Vi ber derfor alle hytteeierne som har bygd platting etter 2004 om å fylle ut vedlagt søknadskjema 
og sende det inn til forvaltningsmyndigheten innen xx.xx.2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Steinar Bach 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 99 59 86 20  
E-post: steinar.bach@naturporten.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Adresseliste  
Hytteeiere med avvik 
   

 

Saksbehandler Steinar Bach Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 02.09.2020 

 

Til hytteeiere i Skjækra landskapsvernområde (LVO) som har fått 
påvist avvik mellom dispensasjonen og faktisk bygningsmasse  

Nasjonalparkstyret har mottatt rapport fra Miljødirektoratet / SNO på bestilt bygningskontroll i 
2019 av dispensasjoner gitt i verneområdene etter 2014. Av 24 bestilte oppdrag er det i 2019 
gjennomført 12 kontroller der 9 har avvik fra dispensasjonen. Av disse har juristene hos 
Miljødirektoratet / SNO funnet er så store avvik at de har gått til anmeldelse. 
 
Uavhengig av om avvikene er anmeldt eller ikke så har Nasjonalparkstyret en selvstendig plikt i 
sine vedtekter til å følge opp avvik fra dispensasjonene som er gitt etter naturmangfoldloven 
(NML) kap. 9 § 69 – Retting og avbøtende tiltak – forvaltningsmyndigheten kan pålegge stans 
eller retting av forhold som er i strid med dispensasjon som er gitt. Dette kan foregå parallelt med 
politiets etterforskning av anmeldelsen og uansett utfall av anmeldelsen. For nasjonalpark- 
forvaltningen vurderes bare det objektive avviket etter oppmåling, uavhengig av om avviket er 
anmelsdt eller ikke. 
 
I etterkant har det vært et møter mellom Nasjonalparkforvaltningen, SNO, grunneier og 
byggesaksbehandlere i Steinkjer - og Snåsa kommune for å bestemme hvilken prosess en  
ønsker å gå fram for å rette opp avvikene. Følgende prosess ble bestemt: 

- Brev til hytteierne der en redegjør for avvikene som er avdekket og be om en 
redegjørelse fra hytteeieren på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 

- Der forvaltningsmyndigheten finner det nødvendig kan det være aktuelt med befaring på 
stedet, der hytteeier inviteres til å være med, og hvor det blir foretatt en oppmåling av 
byggfalig personell. 

- Deretter vurderer forvaltningsmyndigheten hvilke sanksjoner / rettinger som skal kreves, 
og det fattes vedtak i nasjonalparkstyret som har myndigheten etter NML §69. 

- Hytteieren vil da få en frist til å rette opp forholdet. 
 
På deres hyttetomt er det registrert følgende avvik i forhold til søknad og disopensasjonsvedtak:: 

- Søknaden …. 
- Dispensasjonsvedtak … 
- Eventuelt mangel på søknad og dispensasjon … 
- Avvik …. 

 
Vi ber deg som hytteeierne redegjøre for avviket i vedlagt skjema og sende svaret inn til 
forvaltningsmyndigheten innen xx.xx.2020. 
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Med hilsen 
 
Steinar Bach 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg 

- Skjema for redegjørelse av avviket på deres hyttetomt. 
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Arkivsaksnr: 2018/1154-0 

 Saksbehandler: Steinar Bach 

Dato: 02.09.2020 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-23 Saksframlegg  
Blåfjella / Skjækerfjella - Lierne Nasjonalparker - Skjækra Landskapsvernområde 
Revidering av forvaltningsplan 
Byggesaksretningslinjer 
 
 
Forvalters tilrådning: 
 
Saken ettersendes! 
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